
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 234   ΙΟΥΝΙΟΣ  2019

*  Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο
*  Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98
*  Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34
*  Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52

ISSN 1450-3379 (print), ISSN 2547-8605 (online)

Το ΕΤΕΚ εκφράζει έντονη ανησυχία 
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Ασφάλειας στην εργασία

Παρέμβαση ΕΤΕΚ: 
Επιτακτική ανάγκη επαναφοράς του 

συστήματος φωτοεπισήμανσης στους 
κυπριακούς δρόμους

To ΕΤΕΚ και ο ΠΑ.Σ.Υ.ΒΙ. διοργάνωσαν 
την εκδήλωση «Γυαλί και Σύγχρονα 

Κτίρια, Βασικές Προδιαγραφές Χρήσης, 
Ενεργειακής Απόδοσης και Ασφάλειας»

Οι απόψεις του ΕΤΕΚ για την 
προκήρυξη Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού για το Σχέδιο Αειφόρου 
Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού 

Πάρκου Ακάμα
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΤΟΙΜΩΝ
ΣΟΒΑΔΩΝ

■  Βασικά επιχρίσματα με βάση το τσιμέντο
για εσωτερική και εξωτερική χρήση,
ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογή 
με μηχανή ανάμειξης και προώθησης

■  Τσιμεντοκονίες τελικής λείανσης «τύπου 3ο χέρι»
■  Έτοιμοι σοβάδες από φυσικό ελληνικό γύψο

με αυξημένη επιφανειακή σκληρότητα 
και αντοχή σε θλίψη για λείες εσωτερικές επιφάνειες

Η οικοδομή αλλάζει

http://www.robotex.org.cy
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Superior air conditioners 
in 3 colour variations
Complete your customer’s home by choosing our stylish air conditioners in one 
of the special colours! Discreet and fresh design melted with various comfort 
features guarantee a perfect room atmosphere. Let your customer enjoy this 
aff ordable luxury, controllable via smartphone! Newest technology with top 
effi  ciencies up to A+++ in cooling and heating* make the decision easy.

* LOT 10: energy label classification from A+++ to D

Unexpected.
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Ε Τ Ε Κ  •  Ε Ν Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Ο  Δ Ε ΛΤ Ι Ο

Το μηνιαίο περιοδικό και η ιστοσελίδα (www.
etek.org.cy) του ΕΤΕΚ αποτελούν την επίσημη 
φωνή του ΕΤΕΚ (τα οποία υποστηρίζονται από 
ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Face-
book, LinkedIN, issuu και YouTube). Το περιοδικό 
αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή/και ηλεκτρονικά 
σε περίπου 14000 παραλήπτες, μέλη του ETEK, 
ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανισμών και σε 
διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.
Τα μέλη του ΕΤΕΚ προέρχονται από τους 
κλάδους: Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, 
Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική 
Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Χημική 
Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων & 
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική 
Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση & 
Εκτίμηση Γης, Πολεοδομία – Χωροταξία.

Το ΕΤΕΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα ή και το περιεχόμενο των ενυπόγραφων 
άρθρων ή/και αναλύσεων, που φιλοξενούνται στο Ενημερωτικό Δελτίο του τα οποία, σημειώνεται, 
δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη την άποψη του Επιμελητηρίου αλλά των συγγραφέων τους. H 
δημοσίευση άρθρων που αποστέλλονται εναπόκειται στην κρίση της Συντακτικής Eπιτροπής του 
ενημερωτικού δελτίου.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6  Μεθοδολογία Agile
 Της Μαρίας Θεοδούλου

ΘΕΜΑΤΑ
8 Ανακοίνωση: Το ΕΤΕΚ εκφράζει έντονη ανησυχία για την 

έλλειψη Κουλτούρας Ασφάλειας στην εργασία
12 Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Σχέδιο 

Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα
12 Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Επιτακτική ανάγκη η επαναφορά του 

συστήματος φωτοεπισήμανσης στους κυπριακούς δρόμους
13 Ημερίδα με θέμα την «Απορρύπανση εδαφών από 

πετρελαιοειδή στην περιοχή των εγκαταστάσεων των εταιρειών 
στη Λάρνακα» διοργάνωσαν το ΕΤΕΚ, ο Δήμος Λάρνακας και το 
Τμήμα Περιβάλλοντος

15 Πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο του ΕΤΕΚ «Αρχές σχεδιασμού 
και εφαρμογές ενεργητικών και παθητικών μέτρων για 
πυροπρoστασία και πυρασφάλεια κτιρίων»

15 To ΕΤΕΚ και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Υαλουργικών 
Βιομηχανιών (ΠΑ.Σ.Υ.ΒΙ.) διοργάνωσαν την εκδήλωση «Γυαλί και 
Σύγχρονα Κτίρια, Βασικές Προδιαγραφές Χρήσης, Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ασφάλειας»

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24 Ένας ουρανοξύστης δεν φέρνει την άνοιξη
26 Η Ασφάλεια και η Υγεία να είναι συνείδηση για κάθε εργοδότη 

και εργαζόμενο
27 Το ICOMOS για τη δημιουργία προβλήτας στον χώρο του 

αρχαιολογικού χώρου της Νέας Πάφου
28 Commerzbank Tower, Norman Foster
30 Η επιχειρηματική επιτυχία περνά μέσα από τη διαχείριση της 

καινοτομίας

http://www.robotex.org.cy
http://www.robotex.org.cy
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Όπως η λέξη υπαγορεύει η 
μεθοδολογία Agile, που στα 
ελληνικά σημαίνει ευκίνητος, 
αφορά την εύκολη προσαρ-

μογή, την ευελιξία, ενώ περιέχει την έν-
νοια της ταχύτητας όσον αφορά τις ανά-
γκες της βιομηχανίας, των πελατών και 
τις απαιτήσεις της κάθε εργασίας ή έρ-
γου. Σε μια κοινωνία όπου οι τεχνολογι-
κές εξελίξεις μεταμορφώνουν συνεχώς 
με ραγδαίες ταχύτητες τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, 
διεξάγουμε συναλλαγές και δουλεύουμε, οι οργανισμοί που δεν 
θα μπορούν να αντιδράσουν και να προσαρμοστούν διατρέχουν 
τον κίνδυνο να μείνουν πίσω. Παράλληλα οργανισμοί που έχουν 
ενσωματωμένους μηχανισμούς για συνεχή προσαρμογή είναι 
πιο ικανοί να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής.
 Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι και η μεθοδολογία Agile που ξε-
κίνησε αρχές της δεκαετίας 2000, για τη δημιουργία Λογισμικών 
όταν 17 Μηχανικοί Πληροφορικής συνέταξαν ένα Μανιφέστο 
συνοψίζοντας τεχνικές και προσεγγίσεις που εφαρμόζονταν από 
εταιρείες Πληροφορικής κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Ως 
κύριο γνώρισμα έχει ότι η λύση παραδίδεται τμηματικά σε μικρά 
χρονικά διαστήματα και οι απαιτήσεις ενός έργου εξελίσσονται 
μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας αυτόνο-
μων διατμηματικών ομάδων και των τελικών χρηστών/πελατών. 
Έτσι υποστηρίζεται η εξελικτική ανάπτυξη, ο δυναμικός σχεδια-
σμός που προσαρμόζεται συνεχώς, η γρήγορη παράδοση και η 
συνεχόμενη βελτίωση. Το Μανιφέστο περιγράφει μια ανθρωπο-
κεντρική προσέγγιση όπου δίνεται περισσότερη προτεραιότητα 
και αξία στα άτομα και τις αλληλεπιδράσεις παρά στις διαδικασίες 
και τα εργαλεία, στη συνεργασία με τον πελάτη και μεταξύ των 
εμπλεκόμενων ομάδων παρά σε συμβατικές διαπραγματεύσεις, 
και τη γρήγορη ανταπόκριση στις αλλαγές παρά στην αυστηρή 
τήρηση ενός χρονοδιαγράμματος. 
Για να εφαρμοστεί η μεθοδολογία χρειάζεται να υιοθετηθεί η 
αντίστοιχη νοοτροπία και τρόπος σκέψης που ακολουθούν τις 
αρχές και τις αξίες που περιγράφονται στο Μανιφέστο. Κάποιες 
απ’ αυτές τις αρχές είναι:
• Πρώτη προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω 

της έγκαιρης και συνεχούς παράδοσης χρήσιμου λογισμικού.
• Οι αλλαγές στις απαιτήσεις είναι ευπρόσδεκτες, ακόμα και σε 

προχωρημένα στάδια της  ανάπτυξης.
• Θεμελιώνουμε τα έργα γύρω από άτομα με πάθος και εν-

διαφέρον. Διαμορφώνουμε το κατάλληλο περιβάλλον, τους 

παρέχουμε την αναγκαία υποστήριξη, και εμπιστευόμαστε 
την ικανότητά τους να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.

• Η διαρκής έμφαση στην τεχνική αρτιότητα και στην εύρυθμη 
σχεδίαση ενισχύουν την ευελιξία.

• Οι καλύτερες αρχιτεκτονικές, απαιτήσεις και σχέδια προ-
κύπτουν από ομάδες που έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης 
ισχυρής οργάνωσης.

Παρόλο που η μεθοδολογία αναπτύχθηκε με γνώμονα την ανά-
πτυξη Λογισμικών εντούτοις, στις δύο δεκαετίες ύπαρξης, άρχισε 
να κερδίζει έδαφος και εκτός του τομέα της Πληροφορικής με 
εφαρμογές που υιοθετούν πρακτικές Agile σε βιομηχανίες όπως 
Διαφήμιση/Μάρκετινγκ, Εταιρείες Χρηματοοικονομικών, ενώ και 
Κατασκευαστικές όπως η Noble Energy και Schlumberger έχουν 
ενσωματώσει τεχνικές για άμεση μεταφορά πληροφοριών ανά-
μεσα σε υπεργολάβους και διαχειριστές έργων. Ένα άλλο παρά-
δειγμα αποτελεί η LEGO Digital Solutions που ενσωμάτωσε τις 
πρακτικές για την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για τη διασφά-
λιση σωστής επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και παιδιά και τις 
αντίστοιχες ομάδες που δουλεύουν σε συγκεκριμένο προϊόν και 
έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Παράλληλα έχει συμπεριληφθεί 
και στο πρότυπο PMP για διαχείριση έργων ενώ μεγάλες εταιρεί-
ες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως η BGC και η 
IBM, παρέχουν υπηρεσίες για να μετατρέψουν έναν οργανισμό 
σε Agile οργανισμό με σκοπό την Ψηφιακή Μεταμόρφωση. 
Ως μηχανικοί καλούμαστε συνεχώς να χειριστούμε διάφορα έργα 
με αυξημένη πολυπλοκότητα και αρκετές φορές να προσαρμο-
στούμε σε απρόβλεπτους παράγοντες. Οι πρακτικές Agile είτε 
εφαρμοστούν αποσπασματικά ή στο σύνολό τους προσφέρουν 
ένα δυνατό εργαλείο για παροχή εφαρμόσιμων και αποτελεσμα-
τικών λύσεων μειώνοντας το ρίσκο να μην είναι σχετικές στις 
απαιτήσεις. Έτσι με μικρά παραδοτέα κομμάτια ενός έργου και 
διαφανή επικοινωνία και συνεργασία μπορεί κανείς να ελέγξει 
και να προσαρμοστεί ανάλογα αν κάτι δεν είναι λειτουργικό ή 
αποτελεσματικό. Μέσω της διαδικασίας της Ανάλυσης, Ανάδρα-
σης, Βελτιστοποίησης και Εφαρμογής μπορεί ο κάθε μηχανι-
κός, οργανισμός ή επιχείρηση να εφαρμόσει τις πρακτικές που 
τον βοηθούν και τον εξυπηρετούν. Άλλωστε αυτός είναι και ο 
πυρήνας της θεωρίας σύμφωνα με την οποία εξελίσσεσαι και 
προσαρμόζεσαι ανάλογα έχοντας ως κύρια προτεραιότητα την 
ικανοποίηση του πελάτη ή/και του τελικού χρήστη.

Μαρία Θεοδούλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

E D I TO R I A L

Συντακτική Επιτροπή
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Έλενα Χριστοδούλου - Αρχιτέκτονας • ΜΕΛΗ: Μαρία Θεοδούλου - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ Γεώργιος Παναγή - 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός • YΠΕΥΘΥΝH ΥΛΗΣ: Αντριάνα Μιλτιάδου - Γραμματειακή Λειτουργός ΕΤΕΚ • ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: 
Χάρης Σταυρινού - Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ

Μεθοδολογία Agile

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων:
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00
www.rcbcy.com 800 00 722 

RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία.
Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη έδρα:
Αμαθούντος 2, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

Μαζί στην ανάπτυξη
της επιχείρησής σας
· Επιχειρηματικά Δάνεια · Χρηματοδότηση  Έργων 

· Χρηματοδότηση Εμπορίου · Ψηφιακή Τραπεζική  

· Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών · Καταθέσεις
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· Χρηματοδότηση Εμπορίου · Ψηφιακή Τραπεζική  

· Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών · Καταθέσεις



Με αφορμή τα πρόσφατα θανατη-
φόρα εργατικά ατυχήματα, που 

ανεβάζουν σε επτά τον συνολικό αριθ-
μό των θανατηφόρων εργατικών ατυχη-
μάτων κατά τους πρώτους πέντε μήνες 
του 2019, το ΕΤΕΚ εκφράζει και δημόσια 
την έντονη ανησυχία και τον προβλημα-
τισμό του για την έλλειψη Κουλτούρας 
και Συνείδησης Ασφάλειας.
Ενώ κατά την προηγούμενη δεκαετία 
καταγράφηκε σημαντική βελτίωση με τη 
μείωση του δείκτη συχνότητας των ατυ-
χημάτων, δυστυχώς κατά την τελευταία 
διετία παρατηρείται αύξηση του δείκτη 
αυτού καθώς και αύξηση του αριθμού 
των θανατηφόρων ατυχημάτων.
Το ΕΤΕΚ έθετε και θέτει τα θέματα 
ασφάλειας και υγείας ψηλά στις προτε-
ραιότητές του και έχει εντατικοποιήσει 
τη δράση του προς τον σκοπό αυτό. 
Στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής 
του στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφά-
λειας και Υγείας κατέθεσε πρόσφατα 
συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη μείω-
ση των εργατικών ατυχημάτων και των 
επαγγελματικών ασθενειών. Παράλληλα 
έχει προσχωρήσει ως επίσημος εταίρος 
στην Παγκόσμια Εκστρατεία του Διε-

θνούς Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλι-
σης Vision Zero και καλεί επιχειρήσεις 
και οργανισμούς του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα να υιοθετήσουν αυτή 
τη νέα στρατηγική και να εφαρμόσουν 
τους 7 Χρυσούς Κανόνες της.
Προωθεί, μεταξύ άλλων δράσεων, την 
υποχρεωτική εκπαίδευση των μελών 
του σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τη 
λήψη οριζόντιων μέτρων διασφάλισης 
της συμμόρφωσης για την εφαρμογή 
της πρόληψης, καθώς και την έκδοση 
ενημερωτικού δελτίου περιπτωσιακών 
μελετών ατυχημάτων, τα οποία έχουν 
εκδικαστεί, για σκοπούς ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης καθώς και αποφυγής 
παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
Η αύξηση των ατυχημάτων και ειδικά 
των θανατηφόρων και σοβαρών εργα-

τικών ατυχημάτων επιβάλλει εντατικο-
ποίηση των προσπαθειών και προώθη-
ση δράσεων για καλλιέργεια κουλτούρας 
ασφάλειας και αυστηρή συμμόρφω-
ση με τη νομοθεσία, από όλους τους 
εμπλεκόμενους. Παράλληλα, το κράτος 
θα πρέπει να αυξήσει τους πόρους που 
διατίθενται προς τον σκοπό αυτό και 
ιδιαίτερα σε σχέση με την ενημέρωση 
και εποπτεία για καλύτερη εφαρμογή 
της νομοθεσίας ενώ ο κάθε εργοδότης 
και επαγγελματίας πρέπει να θέτει τα 
θέματα ασφάλειας και υγείας σε προτε-
ραιότητα και να εφαρμόζει αρχές πρό-
ληψης σε κάθε ενέργεια και απόφασή 
του.
Το Επιμελητήριο καλεί τα μέλη του Μη-
χανικούς, οι οποίοι ως επιστήμονες και 
εμπειρογνώμονες διαδραματίζουν κα-
θοριστικό ρόλο στην επιλογή λύσεων 
και λήψη αποφάσεων στους πλείστους 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας, να 
θέτουν τα θέματα αυτά ψηλά στις προ-
τεραιότητές τους και να εφαρμόζουν 
πιστά τις πρόνοιες της ισχύουσας νο-
μοθεσίας. Καλεί, επίσης, κάθε εργοδότη 
να εφαρμόζει πιστά τη νομοθεσία για 
ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
Ταυτόχρονα, το Επιμελητήριο θα συνε-
χίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες 
των αρμοδίων υπηρεσιών και δηλώνει 
πρόθυμο για συνεργασίες που θα υπο-
βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου 
της παγκόσμιας εκστρατείας ΜΗΔΕΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.

w w w. e t e k . o r g . c y  8

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Καλούνται τα μέλη 
ΕΤΕΚ, επιχειρήσεις 
και οργανισμοί να 
υιοθετήσουν τη 

στρατηγική Vision Zero 
«Μηδέν Ατυχήματα»

Το ΕΤΕΚ εκφράζει έντονη ανησυχία 
για την έλλειψη Κουλτούρας Ασφάλειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), μεταφέροντας τα αι-
σθήματα του τεχνικού κόσμου και των μηχανικών μελών του, εκφράζει 

τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του πρώην 
Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, ο οποίος απεβί-
ωσε σήμερα.
Τις αμέσως επόμενες μέρες η Διοικούσα Επιτροπή θα συνέλθει για να αποφα-
σισθούν εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη του Δημήτρη Χριστόφια, με τον οποίο 
το ΕΤΕΚ είχε άριστη συνεργασία, τόσο κατά τη θητεία του ως Προέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, όσο και κατά τη θητεία του ως Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αιωνία του η μνήμη.

Συλλυπητήρια ΕΤΕΚ για 
το θάνατο Δημήτρη Χριστόφια 

http://www.robotex.org.cy
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Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύ-
πρου εκφράζει την έντονη ανησυχία του 

για τη ραγδαία αύξηση των θανατηφόρων 
οδικών ατυχημάτων, ειδικότερα κατά το τε-
λευταίο διάστημα. Σε ένα σύγχρονο κράτος, ο 
σεβασμός προς τους πολίτες κάνει επιτακτική 
την ανάγκη για υιοθέτηση του οράματος για 
μηδέν θύματα από οδικά ατυχήματα. Η επι-
στήμη της Μηχανικής και η τεχνολογία παρέ-
χει στην πολιτεία τη δυνατότητα για την όσο 
το δυνατόν πιο εφικτή υλοποίηση αυτού του 
οράματος. Αντί αυτού δυστυχώς διαπιστώ-
νουμε ότι ολοένα και περισσότερο αποκλί-
νουμε από την προσπάθεια για εφαρμογή του 
εθνικού στόχου για μείωση των θυμάτων από 
οδικά ατυχήματα κατά 50% μέχρι το 2020.
Τα ζητήματα όπως ο ανθρώπινος παράγοντας 
και η έλλειψη οδικής συνείδησης δεν μπορούν 
να αποτελούν άλλοθι για την πολιτεία για να 
μην υλοποιεί στοχευμένα μέτρα που έχουν 
εξαγγελθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρό-
νια μέσα από τα Στρατηγικά Σχέδια Οδικής 
Ασφάλειας.

Εδώ και 11 χρόνια, τα Υπουργεία Οικονομικών, 
Μεταφορών και Δικαιοσύνης έχουν αποτύχει 
να επαναφέρουν το σύστημα φωτοεπισή-
μανσης στους κυπριακούς δρόμους, παρά τις 
επανειλημμένες εξαγγελίες και τα χρονικά 
ορόσημα που τέθηκαν. Είναι γενικά παραδεκτό 
ότι ένα τέτοιο σύστημα, για τον έλεγχο της 
υπερβολικής ταχύτητας και της παραβίασης 
του κόκκινου σηματοδότη σε φωτοελεγχόμε-
νους κυκλοφοριακούς κόμβους αναμένεται να 
έχει σημαντικά αποτελέσματα προς όφελος 
της οδικής ασφάλειας.
Επιπρόσθετα, καλούμε τη Βουλή των Αντι-
προσώπων να επισπεύσει την ολοκλήρωση 
της εξέτασης σε σχέση με τις προτεινόμενες 
αλλαγές του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, 
όπως αυτές έχουν προταθεί από το Υπουρ-
γείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και 
αυτός να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβού-
λιο. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ανάμεσα σε 
άλλα βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης 
και εξέτασης νέων οδηγών, υιοθέτηση ασφα-
λιστικών δικλίδων για πιο ασφαλή οδήγηση 

αλλά και πιο αποτρεπτικές ποινές για παραβά-
σεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Λαμβά-
νοντας υπόψη ότι η σχετική μελέτη του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου κατέδειξε ότι οι ποινές 
μέσω εξώδικης ρύθμισης και δικαστηρίου δεν 
είναι επαρκώς αποτρεπτικές και έχοντας υπό-
ψη τα προβλήματα οδικής συνείδησης που 
παρατηρούνται, πιστεύουμε ακράδαντα ότι 
η ψήφιση του νομοσχεδίου είναι ένα μέτρο 
προς την ορθή κατεύθυνση.
Το ΕΤΕΚ, μέσω της συμμετοχής του στο Συμ-
βούλιο Οδικής Ασφάλειας, αναγνωρίζει ότι 
έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων τα τελευταία χρό-
νια, όπως η εφαρμογή του νάρκοτεστ αλλά 
και η εισαγωγή νέας Στρατηγικής Διαφώτισης, 
παρ’ όλα αυτά χρειάζονται να γίνουν ακόμη 
περισσότερα. Ως Επιμελητήριο δηλώνουμε 
την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε και εμείς 
μαζί με την πολιτεία στην προσπάθεια μείω-
σης του τραγικού αυτού φαινομένου, που έχει 
ως αποτέλεσμα τον άδικο χαμό τόσων συναν-
θρώπων μας.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Επιτακτική ανάγκη η επαναφορά του συστήματος
φωτοεπισήμανσης στους κυπριακούς δρόμους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΕΚ

Τ ις απόψεις του για την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του 

Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα εξέφρασε το Επιμελητήριο 
προς το Τμήμα Δασών.
Το ΕΤΕΚ υποστηρίζει τη διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σμού και συνεχάρη το τμήμα για την επιλογή αυτής της μεθόδου 
υλοποίησης του πάρκου. 
Το Επιμελητήριο σημείωσε πως η υλοποίηση του διαγωνισμού θα 
πρέπει να γίνει με τρόπο που να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε σχέση με την εκπόνηση στρα-
τηγικής και δέουσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και 
εισηγήθηκε πως θα πρέπει να αξιολογηθεί, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, η πιθανότητα το αποτέλεσμα των προανα-
φερόμενων μελετών να μεταβάλει τα δεδομένα του σχεδιασμού, 
αυξάνοντας το κόστος του έργου και δημιουργώντας καθυστερή-
σεις στην υλοποίησή του. 
Το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε περαιτέρω την ένταξη στα ζητούμενα του δι-
αγωνισμού του σχεδιασμού του εσωτερικού δικτύου δρόμων του 
πάρκου, του σχεδιασμού δημόσιων μέσων συγκοινωνίας, καθώς 
και ιδεών για την ευρύτερη σύνδεση του ΕΔΠ με τις γειτνιάζουσες 
κοινότητες. Στο ίδιο πλαίσιο το Επιμελητήριο θεωρεί πως θα πρέπει 
να δημιουργηθεί στρατηγική κινήτρων και αντικινήτρων για τη μεί-

ωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων εντός των ορίων του πάρκου, 
ενώ για το θέμα το Επιμελητήριο επιφυλάχθηκε να δώσει αναλυτι-
κότερες απόψεις μέσω των επιτροπών στις οποίες θα συμμετέχει. 
Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως θα πρέπει να τεθούν ασφαλιστικές δικλίδες 
για αποτροπή μελλοντικής χρήσης του οδικού δικτύου του Εθνικού 
Δασικού Πάρκου για εξασφάλιση αναπτυξιακών δικαιωμάτων σε 
προστατευόμενες περιοχές.
Το Επιμελητήριο ζήτησε να συμμετέχει με εκπρόσωπό του σε σχε-
τικές με την υλοποίηση του πάρκου επιτροπές, ώστε να είναι σε 
θέση να παρακολουθεί και να υποστηρίζει την υλοποίησή του.

ΑΠΟΨΕΙΣ  ΕΤΕΚ

Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Σχέδιο 
Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα

http://www.robotex.org.cy
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Η μερίδα με θέμα την απορρύπανση 
εδαφών από πετρελαιοειδή στην περι-

οχή των εγκαταστάσεων των εταιρειών στη 
Λάρνακα πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 
2019 στη Λάρνακα. Tην ημερίδα διοργάνω-
σαν το ΕΤΕΚ, ο Δήμος Λάρνακας και το Τμή-
μα Περιβάλλοντος.
 Σε χαιρετισμό του ο δήμαρχος Λάρνακας 
Ανδρέας Βύρας είπε ότι «το πολυπόθητο 
όραμα της πόλης για απομάκρυνση των 
εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγρα-
ερίου από το παραλιακό μέτωπο αρχίζει 
να γίνεται πραγματικότητα και ταυτόχρονα 
οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση». Είναι, 
πρόσθεσε, «αυτονόητο ότι μας ενδιαφέρει 
να δούμε σύντομα την ανάπτυξη και την 
ενοποίηση του παραλιακού μας μετώπου 
να υλοποιείται», προσθέτοντας ότι «ταυ-
τόχρονα όμως μας ενδιαφέρει όλο αυτό 
να συντελεστεί μέσα από διαδικασίες που 
να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφά-
λεια των κατοίκων, των εργαζομένων και 
των επισκεπτών της περιοχής». Ο κ. Βύρας 
ανέφερε, επίσης, ότι «μέχρι σήμερα δια-
πιστώνεται πως οι εταιρείες και το κράτος 
προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες και 
υπάρχουν προϋποθέσεις να επιτευχθούν οι 
στόχοι που τέθηκαν με το Μνημόνιο Συνα-
ντίληψης που έχει υπογραφεί μεταξύ του 
κράτους και των εταιρειών, με καταληκτικές 
ημερομηνίες για τη μετακίνηση των εγκα-
ταστάσεων υγρών καυσίμων τον Δεκέμβριο 
του 2019 και των εγκαταστάσεων υγραερίου 
τον Δεκέμβριο του 2020». 
Σε χαιρετισμό εκ μέρους του προέδρου του 
ΕΤΕΚ, ο Βασίλης Πασιουρ τίδης, αναπληρω-
τής γραμματέας της Περιφερεια κής Επιτρο-
πής ΕΤΕΚ Λάρνακας/Αμμοχώστου, ανέφερε 
ότι «ενόψει των διαδικασιών που έχουν 
ξεκινήσει από τις εταιρείες για αποξήλωση 
των εγκαταστάσεων αποθηκών πετρελαιο-
ειδών και υγραερίου, έχει κατατεθεί Στρα-
τηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων για το υπό εκπόνηση Σχέδιο Περιοχής». 
Πρόσθεσε ότι «η αλλαγή χρήσης μιας βιομη-
χανικής ζώνης με αυτές τις δραστηριότητες 
σε οικιστική ή και εμπορική είναι ένα πολύ 
σοβαρό ζήτημα και θα πρέπει να γίνει με 
τη δέουσα προσοχή και προγραμματισμό. 
Μέρος αυτής της διαδικασίας οφείλει να 
είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων». 
Ανέφερε ακόμα ότι η ημερίδα έχει στόχο 

να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για 
το περιεχόμενο της Στρατηγικής Μελέτης, 
να επεξηγήσει το φαινόμενο της ρύπανσης 
του εδάφους αλλά και να παρουσιάσει τα 
εργαλεία και τις τεχνολογίες που υπάρχουν 
σήμερα, σε σχέση με την αποκατάσταση και 
εξυγίανση μολυσμένου ή ρυπασμένου εδά-
φους.
Ο κ. Πασιουρτίδης χαρακτήρισε την ημερί-
δα «χρήσιμη και απαραίτητη καθώς» όπως 
εξήγησε «αποτελεί στοιχειώδη ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων, για ένα σημαντικό 
περιβαλλοντικό θέμα και θα δώσει απα-
ντήσεις σε ερωτήματα που θα τεθούν. Ένα 
άλλο ουσιαστικό μέρος της όλης διαδικασί-
ας οφείλει να είναι ο λεπτομερής έλεγχος 
ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι λύσεις 
που θα δοθούν θα εφαρμοστούν με αυστη-

ρότητα».
 Από την πλευρά του ο Κώστας Χατζηπανα-
γιώτου, διευθυντής του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος, στον δικό του χαιρετισμό είπε πως 
«η περίπτωση που έχουμε σήμερα μπροστά 
μας είναι ίσως η μοναδική της Κύπρου η 
οποία προγραμματίζεται να απορρυπανθεί 
και στη συνέχεια να έχει μια υψηλού επι-
πέδου χρήση γης, δηλαδή μια χρήση γης με 
αναπτύξεις οι οποίες να διασφαλίζουν την 
υγεία, την ασφάλεια, την αποφυγή του πε-
ριβαλλοντικού κινδύνου και της επικινδυνό-
τητας μακροχρόνια».
«Αυτό» συνέχισε «μας κάνει να είμαστε ιδι-
αίτερα προσεκτικοί, χωρίς όμως να φοβό-
μαστε να λαμβάνουμε αποφάσεις. Γι’ αυτό 
βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να εξετάσου-
με την πρώτη τέτοια περίπτωση που έχει η 
Κύπρος» . Αναφέρθηκε σε μια μικρότερης 
έκτασης απορρύπανση που έγινε στο νησί 
στην παράκτια περιοχή στο Βασιλικό όπου 
βρίσκονταν οι χημικές βιομηχανίες. 
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαναγιώτου, «στην 
περίπτωση της Λάρνακας πρόκειται για μια 
προγραμματισμένη διαδικασία, και η μετέ-
πειτα ανάπτυξη της περιοχής θέτει πολύ 
ψηλά το επίπεδο και τον πήχη να διασφα-
λιστεί η υγεία και το περιβάλλον. Γι’ αυτόν 
τον σκοπό αποφασίστηκε η πραγματοποί-
ηση της ημερίδας για να ενημερωθούν οι 
πολίτες της Λάρνακας και οι δημοτικές και 
τοπικές αρχές και ταυτόχρονα τεχνοκρατι-
κά, στο πλαίσιο του ΕΤΕΚ, να πάρουμε μια 
συνολική εικόνα από τις παρουσιάσεις των 
δύο διακεκριμένων φιλοξενουμένων μας» 
δηλαδή τη δρα Μαρίνα Πανταζίδου από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τον δρα 
Ευάγγελο Γιδαράκο από το Πολυτεχνείο της 
Κρήτης, σημείωσε.
Μετά τους χαιρετισμούς ακολούθησε πα-
ρουσίαση διαφόρων πτυχών που αφορούν 
τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων αποθή-
κευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου, την 
αξιολόγηση Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσε-
ων στο Περιβάλλον για τις κατεδαφίσεις/
αποξηλώσεις των δεξαμενών, τη ρύπανση 
του εδάφους, των υπόγειων υδάτων και 
θαλάσσιων ιζημάτων με βαρέα μέταλλα και 
υδρογονάνθρακες, την εξέλιξη και τη μα-
κροβιότητα της ρύπανσης και τεχνολογίες 
εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών και υπο-
γείων υδάτων από πετρελαιοειδή.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΕΤΕΚ: Η αλλαγή χρήσης 
μιας βιομηχανικής 
ζώνης με αυτές τις 

δραστηριότητες σε οικι
στική ή και εμπορική είναι 
ένα πολύ σοβαρό ζήτημα 
και θα πρέπει να γίνει με 

τη δέουσα προσοχή 

Η απορρύπανση της περιοχής εγκαταστάσεων 
εταιρειών πετρελαιοειδών σε Ημερίδα στη Λάρνακα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟ ΕΤΕΚ, Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Διεθνές συνέδριο για τη διεθνή εμπορική διαιτησία στο Παν. Λευκωσίας

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Το 1ο ΙCC Young Arbitrators Forum διοργα-
νώθηκε πρόσφατα από το Φόρουμ Νέων 

Διαιτητών του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελη-
τηρίου (ICC Young Arbitrators Forum), ενώ 
φιλοξενήθηκε και υποστηρίχθηκε από τη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
υπό την επιμέλεια της δρος Άννας Εμ. Πλεύ-
ρη, λέκτορα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής 
Σχολής, δικηγόρου και διαιτήτριας. 
Αντικείμενο του συνεδρίου ήταν η διαδικασία 
και άλλες πτυχές της διεθνούς διαιτησίας με συγκριτικές παρουσιάσεις 
από οκτώ διαφορετικές χώρες και διεθνή διαιτητικά κέντρα και κανό-
νες (ICC Rules, Prague Rules κ.ά.). Στο συνέδριο μίλησαν δέκα ομιλητές 
από διάφορες χώρες, ενώ το παρακολούθησαν περισσότεροι από εκα-
τό δικαστές, διαιτητές και νομικοί από Κύπρο, Ελλάδα, Ρωσία και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. 
Την εισαγωγική ομιλία έκανε ο κ. George Lambrou, διαιτητής και δικη-
γόρος, και τις δυο συνεδρίες συντόνισαν οι, έμπειροι στη διαιτητική 
πράξη, δρ Μαρίνα Παπαδάτου (Γαλλία) και κ. Άγης Γεωργιάδης, δικη-

γόρος Κύπρου.
Κατά την ομιλία της, η δρ Άννα Εμ. Πλεύρη 
τόνισε ότι η συγκριτική παρουσίαση και επι-
σκόπηση πτυχών της διεθνούς διαιτησίας 
από διαφορετικές έννομες τάξεις και βάσει 
διαφορετικών κανόνων διαιτησίας, προσφέ-
ρει κατανόηση όλων των σχετικών προοπτι-
κών αλλά και των διαθέσιμων λύσεων στην 
κατεύθυνση της αποτελεσματικής και ταχεί-
ας επίλυσης διεθνών εμπορικών και άλλων 

διαφορών, που είναι και το ζητούμενο. Επιπρόσθετα, επισήμανε την 
εξαιρετική σημασία του ορθού συνδυασμού διαφορετικών μορφών 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και η διαι-
τησία (med-arb) καθώς και πόσο σημαντική και αναγκαία είναι για το 
σύγχρονο νομικό και οικονομικό περιβάλλον η εξοικείωση και η εκπαί-
δευση των δικηγόρων, νομικών συμβούλων και δικαστών σε μεθόδους 
adr. Τέλος, αναφέρθηκε εκτεταμένα στο τι απαιτείται για να καταστούν 
ένα κράτος και μια έννομη τάξη «φιλικά» στη διεθνή διαιτησία και επο-
μένως και στις επενδύσεις.

Μ ε απαντητική επιστολή του προς την Κί-
νηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού το Επιμε-

λητήριο ενημέρωσε ότι παρακολουθεί το θέμα 
της μετακίνησης εδάφους σε περιοχή στο χωριό 
Πισσούρι και αφουγκράζεται τις ανησυχίες των 
επηρεαζόμενων κατοίκων και των λοιπών ιδιο-
κτητών κτιρίων και υποδομών στην κοινότητα. 
Πρόσφατα δε, ανέφερε το ΕΤΕΚ, πραγματοποι-
ήθηκε σχετική συνάντηση με εκπροσώπους των 
επηρεαζόμενων κατοίκων καθώς και εκπροσώ-
πων εταιρείας ανάπτυξης γης η οποία προχώρη-
σε σε ανέγερση κατοικιών και συγκροτημάτων 
στην υπό αναφορά περιοχή. Επιπρόσθετα, το 
ΕΤΕΚ τοποθετήθηκε και δημόσια για το θέμα 
μέσω σχετικής ανακοίνωσης, τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, που εξέδωσε στο ευρύτερο πλαίσιο 
των θεμάτων που εγείρονται. Η εν λόγω ανακοί-
νωση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η μετακίνηση 
του εδάφους, κτιρίων και υποδομών, λόγω κατο-
λισθήσεων, υπόγειων κενών και διογκούμενων 
εδαφών αποτελούν αδιαμφισβήτητα ένα σοβα-
ρό πρόβλημα. Το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται 
ακόμα πιο έντονα κάτω από δυναμικές συνθή-
κες, κατά τη διάρκεια δηλαδή ενός σεισμού, ει-
δικά όταν το έδαφος είναι κορεσμένο με νερό 
μετά από μια έντονη βροχόπτωση.
Το Επιμελητήριο συμμερίζεται πλήρως την αγω-
νία των επηρεαζόμενων κατοίκων συγκεκριμέ-
νης περιοχής στο Πισσούρι η οποία εδράζεται 
πάνω σε μια κατολίσθηση. Μέρη της κατολίσθη-
σης αυτής κατά καιρούς ενεργοποιούνται προ-
καλώντας ρωγμές και άλλες καταστροφές στα 
σπίτια τους αλλά και τις δημόσιες υποδομές. Το 

Επιμελητήριο από τον Αύγουστο του 2015, και σε 
συνέχεια επαφών του με ομάδα πρωτοβουλίας 
επηρεαζόμενων κατοίκων της περιοχής, ζήτησε 
και έλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετική 
ενημέρωση για τα αίτια που προκάλεσαν τις συ-
γκεκριμένες ζημιές».
Στην ανακοίνωση αναφερόταν επίσης ότι 
«όπως έχει διαπιστωθεί με τη διάνοιξη ερευνη-
τικών γεωτρήσεων, η υποχώρηση του εδάφους 
οφείλεται και στην προ ετών επιχωμάτωση της 
περιοχής με χαλαρά ή και ακατάλληλα υλικά σε 
μια προσπάθεια διαχείρισης των συμπτωμάτων 
της κατολίσθησης. Ο βαθμός συμπίεσης των 
υλικών καθώς και η ύπαρξη υπόγειου νερού σε 
μικρό βάθος (5-6 μέτρα), το οποίο αυξομειώ-
νεται περιοδικά, φαίνεται να συμβάλλουν κατά 
καιρούς στην αποσταθεροποίηση διαφόρων 
τμημάτων της περιοχής. Φαίνεται ότι τα γεω-
λογικά και γεωτεχνικά δεδομένα δεν συνυπο-
λογίστηκαν κατά την εκπόνηση του πολεοδομι-
κού σχεδιασμού και των στατικών μελετών των 
κατασκευών.
Το κράτος έχει υποχρέωση να δώσει συγκεκρι-
μένες απαντήσεις αφού εύλογα διερωτάται κά-

ποιος πώς μια προβληματική από γεωλογικής 
άποψης περιοχή είχε ενταχθεί σε ζώνη ανά-
πτυξης με αποτέλεσμα την αδειοδότηση των 
συγκεκριμένων αναπτύξεων. Επιπρόσθετα, το 
ΕΤΕΚ καλεί τα μέλη του που διορίζονται μελετη-
τές/επιβλέποντες μηχανικοί να είναι προσεκτικά 
και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία λαμβάνοντας 
υπόψη τα πραγματικά εδαφολογικά δεδομένα, 
εκπονώντας ή αναθέτοντας την εκπόνηση της 
σχετικής εδαφοτεχνικής μελέτης, εκεί όπου κρί-
νεται απαραίτητο.
Με δεδομένο το γεγονός ότι οι επηρεαζόμε-
νοι κάτοικοι έχουν τη λιγότερη ή και καθόλου 
ευθύνη για τα προβλήματα που έχουν επωμι-
στεί, το Επιμελητήριο καλεί την πολιτεία και 
μάλιστα το συντομότερο δυνατό (αφού τα εν 
λόγω προβλήματα έχουν παρουσιαστεί από το 
2011-2012) να προχωρήσει στις απαραίτητες 
ενέργειες για τη μεταστέγαση των επηρεα-
ζόμενων οικογενειών, να αναστείλει την έκ-
δοση αδειών για ανάπτυξη στην περιοχή και 
να προχωρήσει σε αναγκαίες εξειδικευμένες 
μελέτες οι οποίες θα καταδείξουν λύσεις για 
αντιμετώπιση του προβλήματος αφού, όπως 
φάνηκε, η εκτέλεση επιμέρους προληπτικών 
κατασκευαστικών έργων με σκοπό τη διαχεί-
ριση των επιφανειακών όμβριων υδάτων κρί-
νεται μη επαρκές μέτρο.
Το Επιμελητήριο δηλώνει για ακόμα μία φορά ότι 
θα στηρίξει τις προσπάθειες της πολιτείας προς 
αυτή την κατεύθυνση και, επιπρόσθετα, δηλώνει 
έτοιμο με βάση την τεχνογνωσία των μελών του 
να παράσχει κάθε δυνατή τεχνική υποστήριξη».

Μετακίνηση εδάφους σε περιοχή στο χωριό Πισσούρι
ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΤΟ ΕΤΕΚ ΖΗΤΗΣΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Επιμελητήριο 
συμμερίζεται πλήρως 

την αγωνία των 
επηρεαζόμενων 

κατοίκων

1ο ΙCC Young 
Arbitrators Forum 
στην Κύπρο, με τη 
συμμετοχή διεθνών 

διαιτητών

http://www.robotex.org.cy
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Θ Ε Μ ΑΤΑ

Αρχές σχεδιασμού και εφαρμογές ενεργητικών και παθητικών
μέτρων για πυροπρoστασία και πυρασφάλεια κτιρίων

Γυαλί και Σύγχρονα Κτίρια, Βασικές Προδιαγραφές 
Χρήσης, Ενεργειακής Απόδοσης και Ασφάλειας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΤΕΚ - ΠΑ.Σ.Υ.ΒΙ.

Τ ο ΕΤΕΚ και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Υαλουργικών Βιομηχανι-
ών (ΠΑΣΥΒΙ) διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Γυαλί και Σύγ-

χρονα Κτίρια, Βασικές Προδιαγραφές Χρήσης, Ενεργειακής Από-
δοσης και Ασφάλειας». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 7 
Μαΐου 2019 στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ στη Λευ-
κωσία και στις 8 Μαΐου στη Λεμεσό. Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. 
Leon Buzatu, κάτοχος διπλώματος Μηχανικής Επιστήμης Υλικών 
που εργάζεται στη Saint Gobain Glass από το 2006 στο τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης με κύρια ενασχόληση την οργάνωση επι-
μορφωτικών προγραμμάτων με θέμα το γυαλί και τις οικοδομές.
Οι παρουσιάσεις που έγιναν στην εκδήλωση είναι αναρτημένες 
στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: www.etek.org.cy/site-article-2152-
44-el.php. 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, σε χαιρετισμό του στην εκδή-
λωση, τόνισε τη σημασία του θέματος για τους μηχανικούς είτε 
ως μελετητές είτε ως μηχανικούς εργοταξίου όσο και τους επαγ-

γελματίες του τομέα μεταποίησης και εγκατάστασης γυαλιού και 
υαλοπινάκων. 
Όπως ανέφερε, «η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του γυαλιού σε 
όλων των ειδών τα κτίρια και ιδιαίτερα στα ψηλά κτίρια ή πύρ-
γους, όπως συνηθίσαμε να τα λέμε, καθιστά το ίδιο ένα δομικό 
υλικό με μεγάλες δυνατότητες τόσο από πλευράς αντοχής όσο 
και από αισθητικής πλευράς. 
Επιπρόσθετα όμως καθιστά αναγκαία την επιμόρφωση των 
επαγγελματιών του χώρου για θέματα όπως οι σύγχρονες προ-
διαγραφές και τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την καταλληλότητα 
και ασφάλεια στη χρήση, τις αντοχές, καθώς και την ενεργει-
ακή συμπεριφορά του γυαλιού». Ο κ. Αχνιώτης ευχαρίστησε τον 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Υαλουργικών Βιομηχανιών (ΠΑΣΥΒΙ) της 
ΟΕΒ για την άψογη συνεργασία κατά τη διοργάνωση της εκδή-
λωσης καθώς και τη χορηγό εταιρεία της εκδήλωσης C.P. ZAPITIS 
TRADING LTD.

Π ραγματοποιήθηκε, στις 30 Μαΐου 
2019, στη Λεμεσό το σεμινάριο 

του Κέντρου Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ «Αρχές 
σχεδιασμού και εφαρμογές ενεργητι-
κών και παθητικών μέτρων για πυρο-
πρoστασία και πυρασφάλεια κτιρίων». 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για τα θέματα πυ-
ρασφάλειας και πυροπροστασίας των 
νέων κτιρίων κατά τον σχεδιαστικό 
αλλά και κατά το κατασκευαστικό στά-
διο, βάσει των απαιτήσεων του Κανονι-
σμού των Δομικών Υλικών και των σχε-
τικών Ευρωκωδίκων, όπως επίσης και 
για τον νέο Κώδικα Πρακτικής Πυρα-
σφάλειας που τίθεται σε πλήρη εφαρ-
μογή τον Σεπτέμβριο του 2020 (νόμος 
111(Ι)/2017 και ΚΔΠ 248/2017). 
Εισηγητής στην εκδήλωση ήταν ο δρ 
Σπύρος Σπύρου, διευθύνων σύμβουλος 
εταιρείας που ασχολείται κυρίως με την 
παροχή λύσεων πυρομηχανικής κατά 
τον σχεδιαστικό και το κατασκευαστικό 
στάδιο ενός κτιρίου, καθώς επίσης και 
την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης κιν-
δύνων πυρός κατά τη λειτουργία ενός 
κτιρίου ή μιας επιχείρησης.
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Π ραγματοποιήθηκε, στο Εκπαιδευτικό 
Κέντρο ΕΤΕΚ στη Λευκωσία, ημερίδα με 

θέμα «Παρόν και Μέλλον στη Διαχείριση Απο-
βλήτων στην Κύπρο», την Τετάρτη 8 Μαΐου 
2019.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκε και αναλύθηκε 
η τρέχουσα κατάσταση στη διαχείριση απο-
βλήτων στην Κύπρο και καταγράφηκαν τα 
προβλήματα που παρατηρούνται όπως και οι 
βέλτιστες πρακτικές που απαιτούνται για την 
καλύτερη δυνατή βελτίωση του συστήματος 
διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο.
Την εκδήλωση χαιρέτισε η επίτροπος Περι-
βάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου. Κύριος ομι-
λητής ήταν ο κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου, 
διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, 
ο οποίος μίλησε για τα θέματα «Η σημερινή 
εικόνα Διαχείρισης Αποβλήτων στην Κύπρο - 
οδεύοντας προς την κυκλική οικονομία - προ-
κλήσεις και ευκαιρίες».
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης, σε 
χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ανέφερε ότι 
το ΕΤΕΚ «πιστεύει ακράδαντα ότι η περιβαλ-
λοντική αειφορία θα πρέπει να είναι βασική 
παράμετρος στα αναπτυξιακά σχέδια και την 
ευρύτερη πολιτική του κράτους για την ανά-
πτυξη της χώρας μας». 
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο κ. Αχνιώτης, 
«μας έδωσε μια σειρά εργαλείων για την επί-
τευξη του στόχου αυτού και η πολιτεία έστω 
και με αργούς ρυθμούς έχει προχωρήσει με 
την εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας». 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου σημείωσε 
εξάλλου ότι «ήδη, στο πλαίσιο της υλοποίησης 
αυτής της στρατηγικής, έχουν γίνει σημαντικά 
βήματα: έχουν κατασκευαστεί δύο Μονάδες 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικια-
κών Απορριμμάτων στην Κόσιη και στο Πεντά-
κωμο ενώ έχουν κλείσει οι δύο μεγαλύτερες 
χωματερές ανεξέλεγκτης ταφής αποβλήτων, 
έχουν επιβληθεί σχετικές υποχρεώσεις για 
τους παραγωγούς ΑΕΚΚ, η Green Dot Κύπρου, 
σε συνεργασία με τους δήμους και τις κοινό-
τητες εφαρμόζουν τα προγράμματα διαλογής 
στην πηγή, που αφορούν τη διαχείριση των 
συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευα-
σίας, έχουν δημιουργηθεί πράσινα σημεία σε 
αρκετά σημεία των πόλεών μας και επιπρό-
σθετα το κράτος έχει προχωρήσει σε, σχετικά 
μικρό όμως, αριθμό προγραμμάτων πληροφό-
ρησης και ευαισθητοποίησης του πολίτη.
Από την άλλη όμως τα άτομα που σχετίζονται 
και αυτά που ενδιαφέρονται για το κρίσιμο 
αυτό θέμα της Διαχείρισης Αποβλήτων στην 

Κύπρο, γνωρίζουν ότι υπάρχουν διαφόρων 
ειδών προβλήματα και δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή των πιο πάνω σχετικών νομοθεσι-
ών καθώς και για το γεγονός ότι θα πρέπει να 
καταβληθεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια 
για την πλήρη εφαρμογή τους ώστε να επι-
τρέπει τον χαρακτηρισμό του Συστήματος Δι-
αχείρισης Αποβλήτων στον τόπο μας Αειφόρο. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
(α) Είναι φανερό ότι οι δράσεις που αναλαμ-

βάνουν οι τοπικές αρχές και οι πολίτες για 
μείωση στη χρήση, επαναχρησιμοποίηση 
(και ακολούθως ανακύκλωση) των Αστι-
κών Αποβλήτων έχουν παραμείνει εδώ και 
κάποια χρόνια στάσιμες και επομένως σε 
νηπιακή κατάσταση στη χώρα μας. Επιπρό-
σθετα, η θεώρηση των στερεών αποβλή-
των ως πρώτης ύλης που μπορεί να αξιο-
ποιηθεί και να συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη αλλά και η ανάπτυξη νέων μεθό-
δων που θα προστατεύουν το περιβάλλον 
από την υπερπαραγωγή απορριμμάτων 
είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Έχουμε παρατη-
ρήσει, επίσης, ότι απουσιάζουν οι στοχευ-
μένες δράσεις για την επαρκή ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να 
αποκτήσει νέα περιβαλλοντική κουλτούρα 
για τη διαχείριση των αποβλήτων.

(β) Τα παραγόμενα προϊόντα από τις ΟΕΔΑ 
παραμένουν αναξιοποίητα ενώ οι πολίτες 
καλούνται να καταβάλλουν αυξημένα τέλη 
για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων 
τους από τέτοιου είδους μονάδες. Πιο συ-
γκεκριμένα και στην περίπτωση της μονά-
δας στο Πεντάκωμο, μεγάλες ποσότητες 
RDF (Refuse Derived Fuel) και SRF (Solid 
Recovered Fuel) οι οποίες σύμφωνα με τη 
συμφωνία που υπογράφηκε είναι ιδιοκτη-

σία του κυπριακού κράτους, παραμένουν 
αδιάθετες και οδηγούνται σε χώρο υγειο-
νομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Με 
την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, 
κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου αφού 
δυστυχώς αναγνωρίζουμε ότι το θέμα θα 
εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα, αφενός 
λόγω των μεγάλων ποσοτήτων και αφετέ-
ρου λόγω της περιορισμένης αποθηκευτι-
κής δυνατότητας του ΧΥΤΥ.

(γ) Σε σχέση με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, 
θεωρούμε, ότι απαιτείται μια πιο ολιστι-
κή προσέγγιση του θέματος αφού για να 
υπάρξει ενδιαφέρον και να αδειοδοτηθούν 
εταιρείες για επεξεργασία και μεταπώληση 
των υλικών αυτών θα πρέπει να διασφα-
λίσουμε ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται 
πλήρως ως προς τη συλλογή και μετα-
φορά των ΑΕΚΚ. Είναι πολύ σημαντικό για 
την ομαλή λειτουργία του συστήματος να 
υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες μονάδες 
ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και αυτό διασφα-
λίζεται νοουμένου ότι τα υλικά θα φτάνουν 
στις μονάδες αυτές και όχι στην κυπριακή 
ύπαιθρο. Ταυτόχρονα διερωτώμαστε κατά 
πόσο υπάρχει ή μελετάται από το κράτος 
κάποιο σχέδιο για την προώθηση της χρή-
σης ανακυκλωμένων οικοδομικών υλικών 
ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν και άλλοι 
επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε επεν-
δύσεις σε μονάδες ανακύκλωσης. 

Γενικότερα, ως Επιμελητήριο θεωρούμε ότι η 
θέσπιση ενός νομικού πλαισίου δεν θα μπο-
ρούσε από μόνη της να μας οδηγήσει στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Απαιτείται μια δέ-
σμη μέτρων, καθώς και συνεχής συλλογική 
προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της 
βελτίωσης».

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΗΜΕΡ ΙΔΑ  ΕΤΕΚ

«Παρόν και Μέλλον στη Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο»
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Σεμινάριο «Σχεδιασμός/διαστασιολόγηση, εγκατάσταση 
και συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης»

Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών 
Κύπρου και το ΕΤΕΚ διοργάνωσαν τον 

Απρίλιο σεμινάριο με θέμα τον σχεδιασμό/
διαστασιολόγηση, εγκατάσταση και συντή-
ρηση συστημάτων πυρόσβεσης. Το σεμινάριο 
πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο 
του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία. Εισηγητές του σεμι-
ναρίου ήταν ξένοι εμπειρογνώμονες οι οποί-
οι συμμετείχαν στην εκπόνηση του σχετικού 
προτύπου.
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, σε 
χαιρετισμό του στο σεμινάριο ανέφερε μετα-
ξύ άλλων ότι «η ξεκάθαρη τάση που υπάρχει 
σήμερα για την ανέγερση ψηλότερων κτιρίων, 
αλλά και η τάση για κατασκευή κτιρίων ειδι-
κών χρήσεων σε συνδυασμό με τις υψηλές 
πλέον απαιτήσεις πυρασφάλειας έχουν ανα-
δείξει το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα σε 
σχέση με την απαιτούμενη τεχνογνωσία για 
τον ορθό σχεδιασμό/διαστασιολόγηση, εγκα-

τάσταση και συντήρηση αυτόματων συστη-
μάτων πυρόσβεσης (καταιονισμού) με βάση 
το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12845. Τούτο δει-
κνύετε και με το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέ-
ρον σας να παρακολουθήσετε το σεμινάριο 
και την κατάμεστη αίθουσα». 
Ο κ. Αχνώτης είπε επίσης ότι «όπως γίνεται 
αντιληπτό τα αυτόματα συστήματα πυρό-
σβεσης (καταιονισμού) θα είναι υποχρεωτικά 
βάσει των νέων κανονισμών, για κτίρια που 

υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ύψος, ενώ 
πλέον θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα συ-
ναντάμε όλο και συχνότερα και σε άλλες πε-
ριπτώσεις οικοδομών». Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ 
ευχαρίστησε τον ΣΜΜΗΚ και την πρόεδρό 
του Ελίζα Βασιλείου για τη διοργάνωση, κα-
θώς επίσης και τους χορηγούς του σεμινα-
ρίου, τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης 
(CYS) και τον μέγα χορηγό GROUNDFOS CHR. 
MAVROMMATIS PUMPS Ltd.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 
εξασφάλισε το «Κοίος» για το έργο EMPOWER

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινο-
τομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου 

εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση από το Ίδρυ-
μα Έρευνας και Καινοτομίας για την υλοποίηση 
ενός νέου και φιλόδοξου ερευνητικού έργου 
με τίτλο “EMPOWER”, σε συνεργασία με όλους 
τους κύριους φορείς ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κύπρο, καθώς και με σημαντική συμβολή από 
επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα. Το έργο έχει στόχο να 
συμβάλει στην ενίσχυση του συστήματος ηλε-
κτρικής ενέργειας της Κύπρου, χρησιμοποιώ-
ντας έξυπνα εργαλεία και συστήματα.
Το σύστημα ηλεκτρικής ισχύος της Κύπρου 
αντιμετωπίζει διάφορες τεχνικές προκλήσεις, 
αφού είναι απομονωμένο, χωρίς διασυνδέσεις 
με γειτονικά ηλεκτρικά δίκτυα. Για παράδειγμα, 
υπάρχει όριο στο ποσοστό διείσδυσης ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορούν να 
εγκατασταθούν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
ευστάθεια του συστήματος. Κατά τη διάρκεια 
περιόδων με χαμηλή ζήτηση, ο αριθμός των 
συγχρονισμένων γεννητριών περιορίζεται ση-
μαντικά με αποτέλεσμα το σύστημα να έχει χα-
μηλά επίπεδα αδράνειας, γεγονός που αυξάνει 
τον ρυθμό πτώσης της συχνότητας στην περί-
πτωση συμβάντων απώλειας παραγωγής και ως 
εκ τούτου το ενδεχόμενο πρόκλησης αστάθειας 
στο Ηλεκτρικό Σύστημα.

Το έργο «EMPOWER» για να αντιμετωπίσει τις 
πιο πάνω προκλήσεις θα αναπτύξει έξυπνα ερ-
γαλεία και τεχνολογίες αιχμής, στοχεύοντας στη 
βελτίωση και στην ενίσχυση της σταθερότητας 
και της αξιοπιστίας του συστήματος, ακόμα και 
όταν υπάρχει μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. 

Πολλαπλά οφέλη
Τα αποτελέσματα του έργου θα αποφέρουν 
πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για την 
Κύπρο. Η ανάπτυξη και η χρήση καινοτόμων 
εργαλείων και τεχνολογιών θα εξελίξουν το 
κυπριακό σύστημα ηλεκτρικής ισχύος και θα 
ενισχύσουν τη σταθερότητα, την ποιότητα, την 
αξιοπιστία και την ακεραιότητά του.
Μέσω της μελέτης βέλτιστων τεχνολογιών απο-
θήκευσης και διαχείρισης του δικτύου, το έργο 
θα συμβάλει ουσιαστικά και στην υλοποίηση 

των στόχων της Κύπρου για την αύξηση του πο-
σοστού συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας. Κατά συνέπεια, θα επιτευχθεί μείωση 
των εκπομπών ρύπων και θα βελτιωθεί η ποιό-
τητα ζωής των πολιτών. Επιπρόσθετα, μέσω των 
πιλοτικών έργων που θα διεκπεραιωθούν κατά 
τη διάρκεια του «EMPOWER», θα εφαρμοστούν 
σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας όλα τα 
λογισμικά εργαλεία και οι καινοτόμες τεχνολο-
γίες που θα αναπτυχθούν.
Το έργο INTEGRATED/0916/0035 συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία 
μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 
με 1 εκατ. ευρώ και έχει διάρκεια τρία χρόνια. 
Πέραν του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας 
«Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο έργο 
συμμετέχουν ενεργά η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύ-
πρου, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, 
το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχα-
νίας, η Deloitte, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτών, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομη-
χάνων, η Deloitte, η T.P. Aeolian Dynamics και η 
Phoebe Research and Innovation.

Πληροφορίες για το έργο: http://www.kios.
ucy.ac.cy/empower/ 

Στόχος η ενίσχυση του 
συστήματος ηλεκτρικής 

ισχύος της Κύπρου, 
χρησιμοποιώντας 

καινοτόμες μεθόδους

http://www.robotex.org.cy


19Τ Ε Ύ Χ Ο Σ  2 3 4   •   Ι Ο Ύ Ν Ι Ο Σ   2 0 1 9



w w w. e t e k . o r g . c y  20

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Με παρέμβασή του προς το Κοινοτι-
κό Συμβούλιο Κελιών Λάρνακας, για 

διαγωνισμό για πάρκο, ανάπλαση πλατείας 
και αίθουσα πολλαπλής χρήσης, το ΕΤΕΚ 
εκφράζει τη θέση ότι ήταν ιδιαίτερα υπερ-
βολική η απαίτηση που τέθηκε ως κριτήριο 
επιλογής για αρχιτέκτονα και πολιτικό μη-
χανικό να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 
τελευταία 15 χρόνια τη μελέτη ή μελέτη 
και επίβλεψη ενός έργου ανάπλασης πλα-
τείας πέραν του €1.000.000 ή δύο έργων 
ανάπλασης πλατείας πέραν των €700.000.
Όπως σημειώνει το Επιμελητήριο σε επι-
στολή του, «ως γενική αρχή ο καθορισμός 
των κριτηρίων επιλογής θα πρέπει να βα-
σίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και 
να εγγυάται ότι δεν δημιουργούνται αδι-
καιολόγητα εμπόδια και ότι δεν περιορίζε-
ται η συμμετοχή.
Η περίληψη, στις τεχνικές και επαγγελμα-
τικές ικανότητες, υποχρεωτικής γενικής 

πείρας σε μελέτη ή μελέτη και επίβλεψη 
ειδικά ενός έργου ανάπλασης πλατείας 
θεωρούμε ότι παραβιάζει την πιο πάνω 
αναφερόμενη αρχή και δίνει προς τα έξω 
την εντύπωση πως ευνοούνται ή και φω-
τογραφίζονται συγκεκριμένα μελετητι-
κά γραφεία. Θέση του ΕΤΕΚ είναι πως οι 
αναθέτουσες αρχές, εφόσον επιθυμούν 
να αξιολογήσουν εξειδικευμένη εμπειρία, 
απόλυτα συναφή με το υπό εκπόνηση 
έργο, θα πρέπει να τη συμπεριλαμβάνουν 
στα κριτήρια ανάθεσης και όχι στα κριτή-
ρια επιλογής. 
Σε κάθε περίπτωση όμως σε ό,τι αφορά 
τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ο οποίος 
αφορά διαμόρφωση δημόσιου υπαίθριου 
χώρου και δημιουργία πλατείας, αίθουσας 
πολλαπλής χρήσης και πάρκου προϋπο-
λογισμού 1,4 εκατ. ευρώ, θεωρούμε ότι η 
καταλληλότερη μέθοδος υλοποίησης για 
τη διασφάλιση συμμετοχικότητας και τη 

λήψη ενός ποιοτικού και άρτιου αρχιτε-
κτονικά αποτελέσματος είναι η υλοποίηση 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σύντομης δι-
άρκειας. 
Γενικότερα είναι κρίμα τέτοιες παρεμβά-
σεις οι οποίες θα είναι σημείο αναφοράς 
για την ευρύτερη περιοχή για τα επόμενα 
έτη να μην γίνονται μελετημένα και μετά 
από την κατάλληλη προετοιμασία μέσω 
ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μικρής 
διάρκειας ο οποίος δεν διαφοροποιεί ιδι-
αίτερα τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης 
και δεν δημιουργεί ιδιαίτερο διαχειριστικό 
φόρτο, ο οποίος θα δώσει την ευκαιρία σε 
δεκάδες αρχιτέκτονες να μελετήσουν τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής και 
της πεδινής κυπριακής χλωρίδας και να 
υποβάλουν τις ιδέες τους».
Το ΕΤΕΚ ζήτησε ακύρωση του διαγωνισμού 
και προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σμού μικρής διάρκειας. 

Παρέμβαση ΕΤΕΚ για μελετητικό 
διαγωνισμό στα Κελιά Λάρνακας

Το Επιμελητήριο, μετά από παράπονα από μέλη του για 
την ανακρίβεια εμβαδών που αναγράφονται στους τίτ-

λους ιδιοκτησίας, τα οποία επηρεάζουν τόσο τον τρόπο με 
τον οποίο ασκούν το επάγγελμα τους όσο και το καλώς νο-
ούμενο συμφέρον των ιδιοκτητών, απέστειλε επιστολή στο 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 
Στην επιστολή σημειώνεται ότι «έχουν υποβληθεί προς το 
ΕΤΕΚ προβληματισμοί σχετικά με το γεγονός ότι σε αριθμό 
περιπτώσεων παρατηρείται απόκλιση του αναγραφόμενου 
εμβαδού σε τίτλους ιδιοκτησίας σε σχέση με το εμβαδόν 
που προκύπτει μετά από επίσημη εξωτερική οριοθέτηση και 
έκδοση του επίσημου πιστοποιητικού από το Τμήμα Κτη-
ματολογίου και Χωρομετρίας. Ακόμα και με τις τελευταίες 
μεθόδους κτηματογράφησης με βάση τα Νέα Σχέδια στο 
Νέο Κυπριακό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΚΓΣΑ93) και 
με βάση παραδείγματα για τα οποία έχει γίνει έκδοση πι-
στοποιητικού εξωτερικής οριοθέτησης φαίνεται ότι οι υπό 
αναφορά αποκλίσεις παραμένουν. 
Περαιτέρω το Επιμελητήριο έχει ενημερωθεί πως το Τμήμα 
Κτηματολογίου δεν προχωρά σε διόρθωση των εμβαδών 
στους τίτλους ιδιοκτησίας εκτός και αν το νέο εμβαδόν που 

θα προκύψει είναι μεγαλύτερο των επιτρεπόμενων διαφο-
ρών που καθορίστηκαν στην εγκύκλιο του Τμήματος με αρ. 
318 από την οποία προκύπτει ότι για εμβαδόν εγγεγραμμέ-
νου τεμαχίου μέχρι 600 τ.μ. η επιτρεπόμενη απόκλιση στο 
εμβαδόν είναι της τάξης των 10 τ.μ.».
Ενόψει όλων των πάνω, το Επιμελητήριο σημείωσε πως «θε-
ωρεί ότι θα ήταν επιθυμητό το αναγραφόμενο στους τίτλους 
ιδιοκτησίας εμβαδόν να συνάδει με την πραγματική επιτό-
που κατάσταση ώστε η οικοδομική ανάπτυξη του τόπου να 
στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Το αναγραφόμενο εμ-
βαδόν στον τίτλο ιδιοκτησίας είναι αυτό με βάση το οποίο 
σχεδιάζεται και μελετάται η κάθε ανάπτυξη αφού τα μεγέθη 
των κτιρίων καθορίζονται βάσει αυτού του εμβαδού ενώ το 
ποσοστό σφάλματος αυξάνεται όσο αυξάνεται ο συντελε-
στής δόμησης ενός εγγεγραμμένου τεμαχίου».
Το Επιμελητήριο εισηγήθηκε να γίνεται η διόρθωση κάθε 
φορά που εκδίδεται από το Τμήμα το σχετικό Πιστοποιητικό 
Εξωτερικής Οριοθέτησης ανεξάρτητα αν η τυχόν απόκλιση 
που παρατηρείται εμπίπτει στις πρόνοιες της εγκυκλίου αρ. 
318 ή ακόμα και αν είναι εις βάρος και όχι προς όφελος του 
ιδιοκτήτη.

Ακρίβεια Εμβαδών που Αναγράφονται 
σε Τίτλους Ιδιοκτησίας

http://www.robotex.org.cy
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Υπόμνημα ομάδας Mothers Rise Up
Cyprus για κλιματική αλλαγή

H ανεξάρτητη ομάδα Mothers Rise Up Cyprus 
(www.facebook.com/Mothers-Rise-Up-

Cyprus-322360151960939/) απέστειλε τον 
Μάιο υπόμνημα στον πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων με θέμα την κλιματική αλλαγή. 
Το Mothers Rise Up ξεκίνησε από μια ομάδα 
μητέρων στο Λονδίνο, που ευαισθητοποιήθηκε 
από την παγκόσμια κινητοποίηση των νέων. 
Το υπόμνημα, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Είμα-
στε και επιθυμούμε να παραμείνουμε, μια ανε-
ξάρτητη, υπερκομματική ομάδα μητέρων, που 
μεγαλώνει και εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Προσπάθειά μας είναι η ευαισθητοποί-
ηση, η κινητοποίηση και η δράση για το καλό 
όλων μας, για το καλό του πλανήτη μας.
Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή είναι πλέον 
ένα επιστημονικά αποδεδειγμένο και αποδεκτό 
γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει αρνη-
τικά όλες τις πτυχές της ζωής μας. Η Κύπρος 
δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη και οι προβλέψεις 
είναι δυσοίωνες. Τα αιτήματά μας λοιπόν προς 
την κυπριακή κυβέρνηση είναι: 
• Σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το 

2030, η Κύπρος οφείλει να μειώσει τις εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 24% μέ-

χρι το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Η ειδική 
αναφορά της Διακυβερνητικής Επιτροπής για 
την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental 
Panel on Climate Change - IPCC), του σημα-
ντικότερου επιστημονικού σώματος για την 
κλιματική αλλαγή, αναφέρει ότι αν θέλουμε 
να έχουμε μια πιθανότητα να περιορίσουμε 
την αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5 °C και 
να αποφύγουμε την καταστροφική κλιματι-
κή αλλαγή, είναι απαραίτητη η μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 45% μέχρι το 
2030 σε σύγκριση με το 2010. 

• Θα θέλαμε να τονίσουμε την ανησυχία μας 
και την αβεβαιότητά μας σε σχέση με τις 
πιθανότητες επίτευξης των καθορισμένων 
στόχων από τις Δημόσιες Αρχές, αφού τα 
μέχρι τώρα διαβήματα και οι πολιτικές που 
εκπονήθηκαν από την κυβέρνηση, όσον 
αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντι-
κούς της στόχους, αφήνουν λίγα περιθώρια 
ελπίδας. 

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η Κύπρος 
βρίσκεται πολύ μακριά από τους καθορισμέ-
νους στόχους για το 2020 και ότι οι πιθανότη-
τες για επίτευξή τους είναι ελάχιστες. 

4ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο 

Αντισεισμικής 
Μηχανικής & 

Τεχνικής Σεισμολογίας

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 
• Πέτρος Βαφεάδης, πολιτικός μηχα-

νικός, για διερεύνηση βλαβών λόγω 
υγρασίας, τρόπους και κοστολόγηση 
επιδιόρθωσης, στο υπόγειο κτιρίου, στη 
Λευκωσία. 

• Κώστας Ιωάννου, πολιτικός μηχανικός, 
για διερεύνηση αιτιών εμφάνισης υγρα-
σίας σε εξωτερική τοιχοποιία, σε ταβάνια 
και σε περιτοιχίσματα σε οικοδομή στον 
Κόρνο.

• Άντρος Τσέλεπος, πολιτικός μηχανικός, 
για διερεύνηση αιτιών εισροής όμβριων 
υδάτων στο ισόγειο διατηρητέας οικο-
δομής κατά τη διάρκεια ανάπλασης όμο-
ρης πλατείας, στο χωριό Παναγιά στην 
επαρχία Πάφου.

• Γιώργος Καράς, πολιτικός μηχανι-
κός, για διερεύνηση αιτιών πρόκλησης 
υγρασίας στο ταβάνι διαμερίσματος, 
στο Παραλίμνι.

• Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανι-
κός, για έλεγχο ρηγματώσεων (κυρίως 
στην τοιχοποιία και ιδιαίτερα στο κτίριο 
της διοίκησης) της κτιριακής υποδομής 
του Γυμνασίου Αγλαντζιάς.

• Μύρια Κωνσταντινίδου, αρχιτέκτονας, 

για διερεύνηση προβλημάτων υγρασί-
ας και μούχλας σε εσωτερικούς χώρους 
(μηχανοστάσιο, αποθήκη, κουζίνα, απο-
χωρητήριο κ.λπ.), άλατα στο δάπεδο του 
χώρου στάθμευσης σε οικία στον Αρχάγ-
γελο, Λευκωσία.

• Μάριος Πελεκάνος, αρχιτέκτονας, για 
εμφάνιση υγρασίας σε συστήματα υγρο-
μόνωσης και διακοσμητικά δάπεδα σε 
κατοικία στη Δερύνεια.

• Βάσος Κάουρος, πολιτικός μηχανικός, 
για διερεύνηση αιτιών διαρροής νερού 
στο ταβάνι διαμερίσματος στον Στρόβολο.

• Κυριάκος Κύρου, πολιτικός μηχανικός, 
για έλεγχο ζημιών που τυχόν να προκλή-
θηκαν ή δύναται να προκληθούν σε συ-
γκρότημα διαμερισμάτων από εργασίες 
κατεδάφισης στο διπλανό κτίριο.

• Λούης Καραλοΐζου, πολιτικός μηχανι-
κός, για διερεύνηση αιτιών εισροής νε-
ρού από το διαμέρισμα του άνω ορόφου 
σε διαμέρισμα στη Λεμεσό.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
• Βύρωνας Ιωάννου, Γιάννης Πισσούριος, 

Μιχάλης Μιχαήλ στην ομάδα εργασίας 
με όρους εντολής τη σύνταξη ενός κώ-

δικα τεχνικών προδιαγραφών και όρων 
για ανάθεση εργασίας πολεοδόμου από 
δημόσιους φορείς και αρχές τοπικής αυ-
τοδιοίκησης.

• Γιάννης Κουτσόλαμπρος, αρχιτέκτο-
νας, ως επαγγελματικός σύμβουλος του 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Σύντομης 
Διάρκειας (δύο μήνες) για την ανάπλαση 
και τοπιοτέχνηση του χώρου γύρω από 
την κοίτη του ποταμού Πόλης Χρυσοχούς. 
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεξα-
γωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του 
ΕΤΕΚ, και ειδικότερα το Άρθρο 5 - Επαγ-
γελματικός Σύμβουλος, «ο ρόλος του 
επαγγελματικού σύμβουλου είναι η πα-
ροχή της απαραίτητης βοήθειας προς τον 
αγωνοθέτη για τη σωστή διοργάνωση του 
διαγωνισμού, την εποπτεία των διεργασι-
ών και την τήρηση των Κανονισμών».

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
• Βύρωνας Ιωάννου και Κυριάκος Θε-

μιστοκλέους, στην Κριτική Επιτροπή 
για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για 
τις Κατασκευές του Σχεδίου Αειφορικής 
Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου 
(ΕΔΠ) Ακάμα.

Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μη-
χανικής και το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας, με την υποστήριξη του Συλλό-
γου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και του 
ΕΤΕΚ, διοργανώνουν το 4ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τε-
χνικής Σεισμολογίας, στις 5-7 Σεπτεμβρί-
ου 2019, στις εγκαταστάσεις της Helexpo 
στο Μαρούσι. Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλι-
ος Αχνιώτης, συμμετέχει στην οργανωτική 
επιτροπή του συνεδρίου.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει 
κοντά την επιστημονική και επαγγελμα-
τική κοινότητα των Ελλήνων μηχανικών 
και σεισμολόγων και να παρουσιάσει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί την τελευταία 
εικοσαετία στην αποτίμηση και τη μείωση 
του σεισμικού κινδύνου στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες: https://conv.
eltam.org/

http://www.robotex.org.cy
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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊό-
ντων (ECHA) έχει προχωρήσει σε πρόταση 

για εισαγωγή νέου περιορισμού που θα αφορά 
τις εκπομπές Φορμαλδεΰδης από έπιπλα και 
άλλα αντικείμενα. Η πρόταση προβλέπει ότι οι 
εκπομπές Φορμαλδεΰδης από τα αντικείμενα 
αυτά που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά δεν 
θα υπερβαίνουν το όριο του 0,124 mg / m3. 
Η Φορμαλδεΰδη ταξινομείται ως καρκινογόνος 
και μεταλλαξιογόνος χημική ουσία, είναι τοξι-
κή σε περίπτωση εισπνοής και μπορεί να προ-
καλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Η κυριότερη χρήση της είναι 
στην κατασκευή των σανίδων από ξύλο (Wood Based Panels). Εμπερι-
έχεται ως συστατικό στις χημικές ρητίνες με τις οποίες γίνεται η συ-
γκόλληση των ξύλινων σωματιδίων στις σανίδες αυτές. Χρησιμοποιείται 
επίσης σε βιομηχανικές βαφές, στη βιομηχανία χαρτιού και πλαστικών, 
στην επικάλυψη υφασμάτων και σε μονωτικούς αφρούς αυτοκινήτων 
και κτιρίων.
Η αυξανόμενη χρήση της Φορμαλδεΰδης στην κατασκευή επίπλων και 
αντικειμένων εσωτερικού χώρου συντείνει στην ολική έκθεση των κατα-

ναλωτών στη συγκεκριμένη χημική ουσία και 
προκαλεί ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εν 
λόγω πρόταση είναι σε συμφωνία με τις Καθο-
δηγητικές Οδηγίες για την ποιότητα του αέρα σε 
εσωτερικούς χώρους που εξέδωσε ο Παγκόσμι-
ος Οργανισμός Υγείας με στόχο την προστασία 
του γενικού πληθυσμού. 
Ο ECHA καλεί τους ενδιαφερόμενους να υπο-
βάλουν πληροφορίες που μπορεί να διαθέτουν 
σχετικά με τις εκπομπές Φορμαλδεΰδης σε 
εσωτερικούς χώρους πέραν αυτών σε κτίρια (π.χ. 

αυτοκίνητα, λεωφορεία, αεροπλάνα κ.ά.) και από αντικείμενα που δεν είναι 
κατασκευασμένα από ξύλινες σανίδες. 
Όσοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα καλούνται να μελετήσουν τον 
φάκελο του προτεινόμενου περιορισμού και να υποβάλουν τις απόψεις 
τους, τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν λόγω της εισαγωγής του 
περιορισμού ή οποιαδήποτε δεδομένα κατέχουν μέσω της ιστοσελίδας 
http://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων: 20 Σεπτεμβρίου 2019. 
Πληροφορίες: 22405609 και 22405608.

Δημόσια Διαβούλευση για περιορισμό της χρήσης 
επικίνδυνων χημικών ουσιών (Κυκλοσιλοξανών)

Δημόσια Διαβούλευση για νέο περιορισμό στις εκπομπές 
Φορμαλδεΰδης από έπιπλα και άλλα αντικείμενα

O Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποι-
ότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), σε 

συνεργασία με το ΕΤΕΚ, διοργανώνει σεμινάριο ενημέ-
ρωσης και κατάρτισης εμπειρογνωμόνων σε θέματα κτι-
ριακών και τεχνολογικών υποδομών για συμμετοχή στη 
διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Φορέα ΔΙΠΑΕ. 
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2019 
και ώρα 19:00-21:00, στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο ΕΤΕΚ (Οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία).
Το εργαστήριο απευθύνεται σε πολιτικούς μηχανικούς οι 
οποίοι υπέβαλαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις 
Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) του Φορέα, ως 
εμπειρογνώμονες σε θέματα κτιριακών και τεχνολογικών 
υποδομών για τις ιδρυματικές αξιολογήσεις σύμφωνα με 
τη σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Το σεμινάριο πραγματοποιείται με στόχο την κοινή 
αντίληψη των κριτηρίων αξιολόγησης και την ορθή κα-
θοδήγηση των δυνητικών μελών των ΕΕΑ που θα συμ-
μετέχουν ως εμπειρογνώμονες σε θέματα κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Το σεμινάριο θα συμβάλει:
• στην κοινή κατανόηση και ερμηνεία των κριτηρίων 

εξωτερικής αξιολόγησης
• στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου του εμπειρογνώ-

μονα για κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης

• στην επίγνωση των ζητημάτων που δύνανται να προ-
κύψουν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Αιτήσεις συμμετοχής στο info@dipae.ac.cy, μέχρι τις 
30 Ιουνίου 2019. Περισσότερα: https://www.etek.org.
cy/site-event-941-45-el.php

Κτιριακές και τεχνολογικές 
υποδομές για συμμετοχή

στη Διαδικασία Εξωτερικής 
Αξιολόγησης Φορέα ΔΙΠΑΕΟ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει προχωρήσει σε υποβολή 

πρότασης για εισαγωγή νέου περιορισμού που θα αφορά τη χρήση τριών χημικών ου-
σιών σε προϊόντα κυρίως προσωπικής φροντίδας και σε καλλυντικά. Οι τρεις χημικές ουσίες 
είναι η Οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξάνη (D4), η Δεκαμεθυλοπεντασιλοξάνη (D5) και η Δω-
δεκαμεθυλοκυκλοεξασιλοξάνη (D6) με αριθμούς EK 209-136-7, 208-764-9 και 208-762-8 
αντίστοιχα, που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν του 0,1% κατά βάρος σε τέτοια 
προϊόντα καταναλωτικής και επαγγελματικής χρήσης. 
Οι D4, D5 και D6 χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα Έμμονες και Βιοσυσσωρευτικές Χημικές Ουσίες 
και έχουν περιληφθεί στον ευρωπαϊκό κατάλογο των Χημικών Ουσιών Υψηλής Ανησυχίας. Οι 
ουσίες αυτές παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον και συσσωρεύονται 
στους ζώντες οργανισμούς προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία λόγω των μακροπρόθεσμων 
επιπτώσεών τους.
Η κυριότερη χρήση τους είναι σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σε καλλυντικά αλλά 
επίσης χρησιμοποιούνται σε οικιακά καθαριστικά, σε φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. για θερα-
πεία από ψείρες), σε χημικά προϊόντα της οικοδομικής βιομηχανίας όπως βαφές και βερνί-
κια, σε ιατρικές συσκευές όπως αυτές της οδοντικής αποτύπωσης, σε προϊόντα συντήρησης 
αυτοκινήτων κ.ά.
Ο προτεινόμενος περιορισμός θα ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
με αρ. 1907/2006 (Καν. REACH). Σημειώνεται ότι έχει προταθεί να εξαιρεθεί η χρήση της D5 
στα καταστήματα επαγγελματικού καθαρισμού εφόσον θα γίνεται πλήρης ανακύκλωση ή 
καύση της ουσίας και σε συγκεκριμένες ιατρικές συσκευές και σε φαρμακευτικά προϊόντα 
στοματικής φροντίδας για θεραπεία πληγών. Διευκρινίζεται τέλος ότι ο περιορισμός δεν θα 
εφαρμόζεται κατά τη βιομηχανική χρήση αυτών των χημικών ουσιών. Ο ECHA καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πληροφορίες που μπορεί να διαθέτουν σχετικά με την 
υλοποίηση των προαναφερόμενων εξαιρέσεων. Όσοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα 
καλούνται να μελετήσουν τον φάκελο του προτεινόμενου περιορισμού και να υποβάλουν 
τις απόψεις τους, τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν λόγω της εισαγωγής του πε-
ριορισμού ή οποιαδήποτε δεδομένα κατέχουν μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του ECHA: 
http://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων είναι η 20ή Σεπτεμβρίου 2019. Περισσό-
τερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608. 
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Η Κύπρος, έξι χρόνια μετά την κορύφωση του οικονομικού 
κραχ, με τα τόσα αρνητικά επακόλουθα, αποδεικνύεται για 

άλλη μια φορά ανώριμη και ανίκανη να κατανοήσει τη διαφορά 
του πρόσκαιρου κέρδους από την οργανωμένη και επιστημονικά 
καταρτισμένη πολιτική ανάπτυξης που βασίζεται σε έναν συνο-
λικό στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό.
Κάποιες φορές με παιδική αφέλεια, άλλες φορές με κουτοπονη-
ριά και άλλες τόσες με αρχοντοχωριάτικο θράσος, συνεχίζουμε 
την καιροσκοπική, καταστροφική μας πορεία εκεί όπου την είχα-
με εγκαταλείψει, υποχρεωτικά, τότε που στέρεψαν οι τραπεζικοί 
λογαριασμοί.
Μας δείχνουν το φεγγάρι και βλέπουμε μόνο το δάκτυλο και 
έτσι απλά διαγράψαμε από τη μνήμη μας το 2013 και με τη 
«φάση» ως μη γενόμενη, συνεχίζουμε την αυτοκαταστροφική 
μας διαδρομή. Ως απλός πολίτης το βλέπω σε πολλές εκφάνσεις 
της καθημερινότητας, από τις οποίες όμως αρκετές μπορεί να 
μην είναι και τόσο δραματικές και επικίνδυνες. Όμως, ως πολι-
τικός μηχανικός και ως πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου το αντιμετωπίζω σε τομείς και θέματα 
που άπτονται της ασφάλειας και της υγείας ανθρώπων, της ομα-
λής διαβίωσης σε αστικά περιβάλλοντα, του απλού ανθρώπινου 
δικαιώματος της ποιότητας της ζωής, της προστασίας του περι-
βάλλοντος του τόπου, ακόμα και της πραγματικής δυνατότητας 

της φύσης να εξακολουθήσει να υπάρχει ζωντανή και φιλική 
στον άνθρωπο.

Παρεμβάσεις του ΕΤΕΚ
Θα αναφέρω επιγραμματικά μόνο τους τίτλους ορισμένων από 
τα προβλήματα που καταγράφηκαν και καταγγέλθηκαν με ανα-
κοινώσεις από το ΕΤΕΚ κατά την τελευταία τετραετία και αφο-
ρούν τα θέματα που ανέφερα πιο πάνω, για να καταλήξω στο 
επίκαιρο θέμα των ψηλών κτιρίων στην Κύπρο.
• Σεπτέμβριος 2015: Λανθασμένη η προσέγγιση που υιοθετή-

θηκε για το πακέτο πολεοδομικών κινήτρων, κίνδυνος αυτό να 
επιφέρει αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

• Ιούνιος 2016: Το ΕΤΕΚ έτοιμο να συνδράμει την εκπόνηση μελε-
τών για αποτροπή νέων περιβαλλοντικών καταστροφών

• Νοέμβριος 2016: Παραπλανητικές οι καινοφανείς διαφημιστι-
κές πρακτικές για ανέγερση / αγορά κατοικίας στο οικόπεδο 
του αγοραστή - Συστάσεις ΕΤΕΚ προς ενδιαφερόμενους αγο-
ραστές

• Μάρτιος 2017: Λάθος η ενίσχυση της πολιτικής για τη μεμο-
νωμένη κατοικία

• Σεπτέμβριος 2017: Προχειρότητα και αδυναμία επιβολής της 
νομοθεσίας στη χρήση της παραλίας στην περιοχή Ασπρό-
κρεμμου, στον Ακάμα

• Φεβρουάριος 2018: Ανάκληση αδειών ή/και κατεδαφίσεις, 
προς αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (Θαλασσινές 
Σπηλιές Πέγειας)

• Μάρτιος 2018: Το κράτος να τιμωρήσει παραδειγματικά όσους 
επενέβησαν παράνομα σε παραλίες

• Νοέμβριος 2018: Ζωτική ανάγκη η προστασία του Φράγματος 
Κούρη

• Μάρτιος 2019: Εκτός συζήτησης η ανέγερση καθεδρικού ναού 
εντός του Δημοτικού Κήπου Πάφου

Ψηλά κτίρια
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2017, το ΕΤΕΚ εξέδωσε επιστημονική 
Έκθεση με την Πολιτική του για τα Ψηλά Κτίρια. Η έκθεση είναι 
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου αναρτημένη στην ιστοσελί-
δα του Επιμελητηρίου. 
Το θέμα των ψηλών κτιρίων είναι όντως πολυσύνθετο, με πολλές 
παραμέτρους (πολεοδομικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοι-
νωνικές), τόσο αρνητικές όσο και θετικές. Τονίσαμε ιδιαίτερα ότι, 
ως ΕΤΕΚ, δεν τασσόμαστε δογματικά εναντίον των ψηλών κτη-
ρίων. Ναι, μπορούν να συνδράμουν την ανάπτυξη, όχι όμως ως 
μεμονωμένα έργα, με δικούς τους κανόνες.
Στις 25 Μαΐου 2018 σε μια προσπάθεια να τεθούν κάποιες κα-
τευθυντήριες αρχές ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών το Διευκρινιστικό Πλαίσιο των Γενικών Αρχών και Προϋ-
ποθέσεων για ανέγερση ψηλών κτιρίων στις αστικές περιοχές 
των τεσσάρων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων. Το Πλαίσιο 
αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
και όπως εξαγγέλθηκε θα τίθετο σε εφαρμογή σε πιλοτική βάση 
για περίοδο έξι μηνών και, μετά, αφού τύχει της δέουσας αξι-
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ολόγησης ως προς την αποτελεσματικότητά του θα 
εξαγγέλλονταν πιο λεπτομερείς παράμετροι εξέτασης 
των αιτήσεων για ανέγερση ψηλών κτιρίων μέχρι τη 
δημοσίευση και των αναθεωρημένων τοπικών σχεδί-
ων των τεσσάρων μεγάλων πόλεων που αναμενόταν να 
ολοκληρωθούν το 2020.
Πού όμως βρισκόμαστε σήμερα, έναν χρόνο μετά την 
εξαγγελία του Υπουργείου Εσωτερικών; Εντοπίζονται 
σοβαρές αδυναμίες στο όλο σύστημα καθότι εξακο-
λουθεί να απουσιάζει ο απαραίτητος πολεοδομικός 
σχεδιασμός και λεπτομερείς παράμετροι με βάση τα 
οποία θα αξιολογούνται οι πολεοδομικές αιτήσεις για 
ψηλά κτίρια. Ως αποτέλεσμα κατά την αξιολόγηση των 
αιτήσεων ασκούνται πιέσεις, πλάγιες και ευθείες, που 
μάλλον κυριαρχούνται από οικονομικά και πολιτικά κίνη-
τρα, τα οποία, ωστόσο, δεν υποστηρίζονται από σωστές 
διαδικασίες θετικής πολεοδόμησης, προδιαγραφών ή 
εξειδικευμένων κτιριοδομικών κανονισμών. Η κατάστα-
ση αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους που εξυπηρετούν 
μόνο βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους από την 
πλευρά των επιχειρηματιών γης και, ίσως, πρόσκαιρων 
κυβερνητικών αναπτυξιακών στόχων. 
Ποιος λογικός άνθρωπος θα αρνηθεί ότι θέλει τη χώρα 
του, τον τόπο όπου ζει, να είναι αναπτυγμένος, εύρω-
στος, με θέσεις εργασίας για όλους όσους επιθυμούν να 
εργαστούν; Το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλιστεί ότι 
αυτά τα έργα θα ενταχθούν στον πολεοδομικό ιστό των 
πόλεων, θα έχουν θετικό αντίκτυπο και θα ελαχιστοποι-
ηθούν οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις, τόσο για το περι-
βάλλον, όσο και γενικά για τις συνθήκες των πόλεών μας.
Δυστυχώς η μέχρι τώρα εξέλιξη δείχνει ότι αυτό που 
ισχύει με τα ψηλά κτίρια στην Κύπρο είναι αυτό που 
βλέπουμε να συμβαίνει και για τόσα άλλα θέματα που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη και επανειλημμένα έχουμε 
θίξει. Αντί να σχεδιάζουμε στρατηγικά και στοχευμένα, 
τρέχουμε εκ των υστέρων να κάνουμε μελέτες ξοδεύο-
ντας εκατομμύρια ευρώ για τις πλημμύρες, τη διάβρωση 
των ακτών, την απερήμωση, τη μόλυνση της ατμόσφαι-
ρας και των υπόγειων υδάτων και τόσα άλλα. 
Τα κακώς κείμενα στον τομέα των ψηλών κτιρίων είναι 
συνυφασμένα με τα λάθη των πολεοδομικών πολιτικών 
και πρακτικών που εφαρμόζονται, και καθιστούν κρίσιμη 
την άμεση λήψη μέτρων για τη διόρθωσή τους, ώστε η 
ανάπτυξη να σχεδιάζεται ορθολογικά και σύμφωνα με 
τις πραγματικές ανάγκες του τόπου μας, με σεβασμό 
στην ταυτότητα της Κύπρου, το περιβάλλον και τους αν-
θρώπους της και όχι στη βάση καιροσκοπικών, ιδιοτελών 
ή άλλων κριτηρίων.

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

(Δημοσιεύθηκε στο ένθετο Ανάπτυξη/Υποδομές 
της «Καθημερινής» στις 2/6/2019)
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Στις 10 Μαΐου 
2019 έγιναν 

οι απονομές των 
βραβείων στους νι-
κητές του Διαγωνι-
σμού Φωτογραφίας 
«Ασφάλεια και Υγεία 
στην Εργασία, Καλές 
Πρακτικές - Vision 
Zero», τον οποίο είχε προκηρύξει το Επι-
στημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ) νωρίτερα φέτος. Οι απονομές εί-
χαν γίνει κατά τη διάρκεια του 6ου Δι-
εθνούς Συνεδρίου «Ασφάλεια και Υγεία 
στα Κατασκευαστικά Έργα - Vision Zero: 
Invest in Prevention  Plan ahead» που 
διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών Μη-
χανικών Κύπρου με τη στήριξη του
Τμήματος Κατασκευών του Διεθνούς 
Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ISSA-C) και του ΕΤΕΚ, υπό την αιγίδα της 
υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων.
Οι δύο δράσεις είναι δείγμα των ενερ-
γειών ενημέρωσης για την ασφάλεια 
και υγεία στην Εργασία που γίνονται. Το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει 
εκστρατείες επιθεωρήσεων και καταγ-
γέλλει παρανομίες. Παράλληλα, εκδίδει 

ενημερωτικά έντυπα και διοργανώνει δι-
αγωνισμούς για καλές πρακτικές. Το ΕΤΕΚ 
και οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι των 
μηχανικών συνδράμουν την προσπάθεια 
για ευαισθητοποίηση στον τομέα της 
ασφάλειας και υγείας στους χώρους ερ-
γασίας με σεμινάρια και εκδηλώσεις.
Και όμως οι αριθμοί και τα γεγονότα των 
τελευταίων χρόνων δείχνουν αύξηση 
των εργατικών ατυχημάτων. Μόλις πριν 
έναν χρόνο το ΕΤΕΚ είχε εκδώσει ανακοί-
νωση με αφορμή ατύχημα σε υπάλληλο 
της Αρχής Ηλεκτρισμού και υποσχέθηκε 
ότι θα εντατικοποιήσει τις δράσεις του 
για την ανάπτυξη συνείδησης ασφάλει-
ας. Και το έπραξε. Παρ’ όλα ταύτα, πρό-
σφατα υποχρεώθηκε το ΕΤΕΚ, εκ των 
γεγονότων, να εκδώσει νέα ανακοίνωση. 
Είχαν καταμετρηθεί επτά θανατηφόρα 
εργατικά ατυχήματα στην Κύπρο κατά 
τους πρώτους πέντε μήνες του 2019. 
Στην Ετήσια Έκθεση 2018 του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, που δημοσιεύ-
θηκε πρόσφατα, αναφέρεται ότι κατά 
την περίοδο 2017-2018 σημειώθηκε 
μικρή μειωτική τάση των ατυχημάτων 
(0,7%), σε συνέχεια της αυξητικής τά-
σης των ατυχημάτων που παρατηρήθη-
κε κατά την περίοδο 2015-2017 (21%). 

Όμως, κατά την περίοδο 2017-2018, ο 
αριθμός των ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 
4,2% και το 2018 έχασαν τη ζωή τους 9 
εργαζόμενοι σε εργατικά ατυχήματα. Οι 
αριθμοί είναι ψυχροί και δεν μπορούν 
να μετρήσουν τον ανθρώπινο πόνο και 
το μέγεθος της τραγωδίας, για μια οι-
κογένεια που περιμένει τον πατέρα, την 
κόρη, τον αδελφό, να επιστρέψουν από 
τη δουλειά, αλλά αντί αυτού έρχονται τα 
κακά μαντάτα. 
Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να επι-
στρέφει στο σπίτι του και στην οικογέ-
νειά του αρτιμελής και υγιής. Και όμως 
το 2019 χάθηκαν ανθρώπινες ζωές από 
πτώσεις από ύψος σε εργοτάξια και σε 
αποθηκευτικό χώρο, ηλεκτροπληξία κατά 
τη χρήση αντλίας μπετόν κοντά σε ενα-
έριες ηλεκτροφόρες γραμμές και κατα-
πλάκωση από ογκόλιθο σε λατομείο.
Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία 
είναι ψηλά στην ατζέντα του Επιμελητη-
ρίου. Μεταξύ άλλων δράσεων που προω-
θούνται είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση 
των μελών του στα θέματα ασφάλειας 
και υγείας, καθώς και οριζόντια μέτρα 
διασφάλισης της συμμόρφωσης για την 
εφαρμογή της πρόληψης. Το Επιμελητή-
ριο ζητά από τα μέλη του να θέτουν τα 
θέματα ασφάλειας και υγείας ψηλά στις 
προτεραιότητές τους και να εφαρμόζουν 
πιστά τις πρόνοιες της ισχύουσας νο-
μοθεσίας. Ο κάθε εργοδότης αλλά και ο 
ίδιος ο εργαζόμενος πρέπει να θέτουν τα 
θέματα ασφάλειας και υγείας ψηλά στις 
προτεραιότητές τους και να εφαρμόζουν 
τις αρχές πρόληψης σε κάθε ενέργεια και 
απόφασή τους. 
Το ΕΤΕΚ θα συνεχίσει να υποστηρίζει 
την ανάληψη δράσεων για την επίτευξη 
του στόχου της παγκόσμιας εκστρατείας 
«Μηδέν Ατυχήματα» (Vision Zero), στην 
οποία προσχώρησε ως επίσημος εταίρος.

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ
Συντονίστρια Επιτροπής Ασφάλειας 
και Υγείας ΕΤΕΚ

Η Ασφάλεια και Υγεία να είναι συνείδηση 
για κάθε εργοδότη και εργαζόμενο
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To Κυπριακό Τμήμα του Διεθνούς 
Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων 

(ICOMOS) αποτελεί διεθνή οργανισμό που 
ασχολείται επιστημονικά με:
• την προώθηση και ενίσχυση μέτρων 

προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης 
των Μνημείων και των Χώρων,

• την προαγωγή μελετών και μεθόδων τε-
χνολογίας και τρόπων προστασίας, δια-
τήρησης, αναβίωσης και ανάδειξης των Μνημείων και Χώρων,

• την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τα 
Μνημεία και τους Χώρους καθώς και γενικότερα την Πολιτι-
στική Κληρονομιά,

• την υποβολή προτάσεων και την προώθηση ενεργειών προς 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές και διεθνείς οργανισμούς για 
την προστασία, τη διάσωση, τη διατήρηση και την προβολή 
Μνημείων και Χώρων.

Στη βάση των πιο πάνω, το ICOMOS Κύπρου εκφράζει σοβα-
ρές επιφυλάξεις όσον αφορά την κατασκευή προβλήτας για 
την προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή του γραφικού 
λιμανιού και του κάστρου στην Πάφο, περιοχή η οποία είναι 
ενταγμένη ως ενιαίος και αδιάσπαστος χώρος μαζί με την περι-
οχή των Ψηφιδωτών και των Τάφων των Βασιλέων, στον Κατά-
λογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 
Ο πιο πάνω αρχαιολογικός χώρος της Νέας Πάφου αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους στο νησί συνδυάζοντας μια 
σειρά σημαντικών αξιών οι οποίες αποτέλεσαν και τον κύριο 
λόγο ένταξής του το 1980 στον Κατάλογο της Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO. Η συνολική και ολοκληρωμένη προ-
στασία του, περιλαμβανομένων του λιμανιού, του μεσαιωνικού 
κάστρου καθώς και των αρχαιολογικών καταλοίπων που βρίσκο-
νται στον βυθό, αποτελεί υποχρέωση όλων μας. 
Υπογραμμίζεται επίσης ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Νέας 
Πάφου αποτελεί τον μόνο αρχαιολογικό χώρο στην Κύπρο ο 
οποίος είναι ενταγμένος στο ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 
λόγω των ειδών και οικοτόπων (χλωρίδας και πτηνοπανίδας) 
που η περιοχή παρουσιάζει. 
Σκοπός του Δικτύου είναι η διασφάλιση προστασίας και της μα-
κροπρόθεσμης επιβίωσης των πιο πολύτιμων και απειλούμενων 
ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. 
Βασική προϋπόθεση για την ερμηνεία και την κατανόηση των 
μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των φυσικών προστα-
τευόμενων περιοχών, αποτελεί η ισοζυγισμένη τους σχέση με 
το μεταγενέστερο δομημένο περιβάλλον, κατασκευές και χρή-
σεις, με ό,τι δηλαδή αποτελεί τα χωρικά τους συμφραζόμενα.
Επιβάλλεται να γίνει αντιληπτό και συνείδηση όλων ότι η αρχαι-
ολογική κληρονομιά, οι χώροι και οι φυσικοί πόροι δεν αποτε-
λούν ένα ανεξάντλητο κεφάλαιο, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα 
αποθέματα, τα οποία απαιτούν προσεκτική και συνετή διαχεί-

ριση και δεν πρέπει να θυσιάζονται στον βωμό της πρόσκαιρης 
ανάπτυξης. 
Η αξιολόγηση και η ανάδειξη όλων των αξιών των Μνημείων, 
Χώρων και φυσικών αποθεμάτων, πρέπει να αποτελεί την κύρια 
προτεραιότητα στην προβολή, αξιοποίηση και ανάπτυξη μιας 
περιοχής. Δεν μπορεί επίσης να παραβλέπεται το γεγονός ότι 
η παρούσα χρήση και διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου της 
Νέας Πάφου προσελκύει πολύ σημαντικό πολιτιστικό τουρισμό. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναζητηθούν περιοχές και αλλού στην 
Πάφο οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα για την 
προσέλκυση ακόμη περισσότερου τουρισμού, ο οποίος να ενι-
σχύει την αειφόρο διαχείριση των χώρων. Η ενδεχόμενη κα-
τασκευή προβλήτας και ο ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων στο 
γραφικό λιμανάκι θα υποβαθμίσει ανεπιστρεπτί την περιοχή 
τόσο αισθητικά, οπτικά, περιβαλλοντικά αλλά και από πλευράς 
προσέλκυσης τουρισμού. Σημειώνουμε ότι σε ιστορικές περιο-
χές και πόλεις του εξωτερικού όπως στην Ιταλία, την Ισπανία και 
την Πορτογαλία, οι χώροι, ο τουρισμός, οι κάτοικοι και εν γένει οι 
χρήστες υποφέρουν από τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια και αναζη-
τούν απεγνωσμένα τρόπους απομάκρυνσής τους! 
Οφείλουμε να σεβόμαστε και να διαφυλάσσουμε τα αρχαιολο-
γικά, πολιτισμικά και φυσικά μας αποθέματα τα οποία ορίζουν 
τον ρόλο και τον τρόπο της επιτρεπτής ανάπτυξης. Η χώρα μας 
έχει δεσμευτεί με μια σειρά Διεθνών Συμβάσεων που την υπο-
χρεώνουν να προστατεύει και να διαφυλάσσει τους Αρχαιολο-
γικούς Χώρους, τα Τοπία και τη Φύση. Οι Διεθνείς αυτές Συμβά-
σεις και οι σχετικές Εθνικές Νομοθεσίες διαγράφουν ένα ισχυρό 
θεσμικό πλαίσιο, το οποίο συμπληρώνει η δραστηριότητα και ο 
ρόλος των μη κυβερνητικών επιστημονικών και άλλων οργα-
νισμών, όπως του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων 
(ICOMOS). Ως εκ τούτου, τo Κυπριακό Τμήμα του Διεθνούς Συμ-
βουλίου Μνημείων και Χώρων (ICOMOS) εκφράζει την πλήρη 
στήριξή του στις θέσεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων για το θέμα 
της προβλήτας.
Συστήνουμε να προωθηθεί η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη 
της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Πάφου, και να συνεχί-
σουν να γίνονται έργα βιώσιμης ανάπτυξης τόσο για τον ντόπιο 
πληθυσμό όσο και για τους περιηγητές που να αναδεικνύουν τα 
μοναδικά πολιτισμικά, αρχαιολογικά, φυσιογνωμικά και φυσικά 
χαρακτηριστικά της Πάφου. Έργα όπως η προτεινομένη κατα-
σκευή προβλήτας στο γραφικό λιμανάκι, αντιθέτως, θα υποβαθ-
μίσουν τη φυσιογνωμία της περιοχής, και το θαλάσσιο φυσικό 
και αρχαιολογικό περιβάλλον αλλά και την ποιότητα ζωής με 
αμφίβολο όφελος.

Χρύσανθος Πισσαρίδης
Αρχιτέκτονας (πολεοδόμος) - συντηρητής
Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ
Πρόεδρος Κυπριακού ICOMOS

Δημιουργία προβλήτας στον χώρο
του αρχαιολογικού χώρου της Νέας Πάφου
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Ο ουρανοξύστης της Commerzbank, έργο του 
Norman Foster, βρίσκεται στη Φρανκφούρ-

τη, ολοκληρώθηκε το 1997 και ήταν μέχρι και το 
2005 το υψηλότερο κτίριο στην Ευρώπη. Το κτίριο 
κατέχει μια ξεχωριστή παρουσία στον ορίζοντα 
της Φρανκφούρτης, αλλά έχει επίσης ενσωματω-
θεί στο κάτω μέρος του με τον ιστό της πόλης 
αφού αποκαταστάθηκαν και ανοικοδομήθηκαν τα 
ευαίσθητα σημεία της περιμέτρου του, ενισχύο-
ντας έτσι την αρχική κλίμακα του τετραγώνου. 
Αυτό όμως που το χαρακτηρίζει δεν είναι τόσο το 
ύψος του, όσο η βιοκλιματική προσέγγιση στον 
σχεδιασμό του, αφού αποτελεί πρότυπο οικολο-
γικού ουρανοξύστη.
Ως αποτέλεσμα διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγω-
νισμού, στο έργο διερευνάται η φύση ενός γρα-
φειακού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη νέων ιδεών 
για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό αλλά και για τα 
εργασιακά πρότυπα. Κεντρικό ρόλο σε αυτήν 
την έννοια παίζει και η δημιουργία φυσικών συ-
στημάτων φωτισμού και αερισμού. Όλα τα γρα-
φεία στον ουρανοξύστη φωτίζονται με φυσικό 
φωτισμό και διαθέτουν ανοιγόμενα παράθυρα, 
επιτρέποντας στους εργαζόμενους να ελέγχουν 
το περιβάλλον τους, με αποτέλεσμα τα επίπεδα 
κατανάλωσης ενέργειας να ισοδυναμούν με το 
ήμισυ εκείνων των συμβατικών κτιρίων γραφείων.
Το σχέδιο του κτιρίου είναι τριγωνικό και απο-
τελείται από τρία «πέταλα» –τους ορόφους των 
γραφείων (εικ. 5)– και ένα στέλεχος που σχηματί-
ζεται από ένα κεντρικό αίθριο που εκτείνεται στο 

Commerzbank Tower, Norman Foster
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πλήρες ύψος του κτίσματος. Ζεύγη κατακόρυφων 
στοιχείων περικλείουν τις διάφορες τεχνικές 
εγκαταστάσεις και τους πυρήνες κυκλοφορίας 
στις γωνίες των «πετάλων», ενώ για τη στήριξη 
κάθε οκτώ ορόφων χρησιμοποιούνται δοκάρια 
Vierendeel, τα οποία με τη σειρά τους επιτρέ-
πουν την ύπαρξη ελεύθερων από κολόνες χώρων 
γραφείων και παράλληλα αφήνουν τους κήπους 
να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τον στατικό 
φορέα. Οι «εναέριοι» αυτοί διώροφοι κήποι σε 
διαφορετικά επίπεδα σε κάθε πλευρά του ουρα-
νοξύστη, σχηματίζουν ένα σύστημα εξωραϊσμού 
του κτιρίου, φέρνοντας φως και φρέσκο αέρα στο 
κεντρικό αίθριο και αποτελούν την οπτική αλλά 
και κοινωνική εστίαση για τις «αυτόνομες» συ-
στάδες των γραφείων. Αυτοί οι κήποι διαδραμα-
τίζουν οικολογικό ρόλο γιατί, φέρνοντας φως και 
φρέσκο αέρα στο κεντρικό αίθριο, λειτουργούν 
ως καμινάδα φυσικού αερισμού για τα γραφεία 
με μέτωπο προς τα μέσα. Για να μην στοιβάζεται 
ο αέρας από τους κάτω ορόφους γραφείων και 
να συσσωρεύει όλη τη θερμότητα στην κορυφή, 
το αίθριο χωρίζεται από οριζόντιους υαλοπίνακες 
κάθε 12 ορόφους. Καθώς ο θερμός αέρας εξέρ-
χεται από τα γραφεία, ανεβαίνει και βγαίνει από 
το κτίριο μέσω των οριζόντιων υαλοπινάκων στα 
ανώτερα σημεία των 12ώροφων τμημάτων (στα 
σημεία των κήπων). Επίσης, με αυτό τον τρόπο 
παρέχεται επιπλέον ψύξη το καλοκαίρι, αφού οι 
υαλοπίνακες ανοίγουν στο χαμηλότερο σημείο 
του 12ώροφου τμήματος, ώστε να επιτραπεί 

στον δροσερό αέρα να αντληθεί μέσα. Η εικόνα 2 
δείχνει σχηματικά αυτό το σύστημα εξαερισμού, 
ενώ η εικόνα 3 απεικονίζει τον αερισμό κατά τον 
χειμώνα και το καλοκαίρι.
Οι κήποι είναι επίσης χώροι χαλάρωσης κατά τη 
διάρκεια των διαλειμμάτων ξεκούρασης, δίνο-
ντας μια ανθρώπινη διάσταση στον χώρο εργα-
σίας, ενώ από την εξωτερική πλευρά τους δίνουν 
στο κτίριο μια αίσθηση διαφάνειας και ελαφρότη-
τας. Η δημιουργία βιώσιμου και ευχάριστου χώ-
ρου εργασίας ήταν ένας από τους στόχους που 
είχε θέσει ο αρχιτέκτονας, κάτι το οποίο είναι 
απαραίτητο σε ένα βιώσιμο κτίριο (εικ. 4). Ίσως 
το μέτρο της επιτυχίας του ουρανοξύστη της 
Commerzbank δεν θα πρέπει να έγκειται απλά 
στα συστήματά του, αλλά στα πραγματικά ποσά 
της ενέργειας που εξοικονομεί και στην αύξηση 
της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Παρατη-
ρήθηκε ότι όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν από 
το κτίριο δεν έχουν έντονο αίσθημα κόπωσης, το 
οποίο έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της 
παραγωγικότητάς τους (Mary Pepchinski, «With 
its Naturally Ventilated Skin and Gardens in the 
Sky, Foster and Partners’ Commerzbank Reinvents 
the Skyscraper», The Architectural Record. Volume 
186, No. 1, January 1998).
Ένα άλλο πρωτοποριακό σύστημα του κτιρίου 
είναι και η Klimafassade (που μεταφράζεται ως 
«κλιματικό κέλυφος»), που είναι ουσιαστικά ένα 
διπλό κέλυφος που μεσολαβεί ανάμεσα στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου. Το δι-
πλό κέλυφος αυτού του τύπου επιτρέπει στον 
φυσικό αερισμό να είναι βιώσιμος ακόμα και σε 
έναν ουρανοξύστη. Αποτελείται από ένα σταθερό 
τμήμα πολυστρωματικού γυαλιού στην εξωτερική 
πλευρά, το οποίο ακολουθείται από μια κοιλότητα 
165 χιλιοστών στην οποία υπάρχει ένα μηχανοκί-
νητο σύστημα ηλιοπροστασίας πλάτους 50 χιλιο-
στών. Στο εσωτερικό τμήμα, ένας μηχανοκίνητος 
διπλός υαλοπίνακας που ανοίγει προς τα μέσα 
(στην κορυφή του), ελέγχεται είτε από μεμονω-
μένα άτομα είτε από το ηλεκτρονικό σύστημα 
διαχείρισης του κτιρίου (BMS). Με βάση τα προ-
καθορισμένα εσωτερικά όρια θερμοκρασίας, κα-
θώς και την αιολική και την ηλιακή ένταση και τις 
μετρήσεις της υγρασίας από μετεωρολογικούς 
σταθμούς σε όλο το κτίριο, το BMS αποφασίζει 
το επίπεδο του ελέγχου των χρηστών του κτιρίου 
στα παράθυρα. Αυτό αποτρέπει τις επιπλοκές της 
άνισης πίεσης του αέρα, την υπερθέρμανση, τη 
συμπύκνωση κ.λπ. Για να ελαχιστοποιηθεί ο θό-
ρυβος που παράγεται όταν ο αέρας κινείται μέσα 
στην κοιλότητα, ειδικά «αεροδυναμικά» υπέρθυρα 
επιτρέπουν τον «σιωπηλό» φυσικό αερισμό.
Ανακεφαλαιώνοντας, τα κύρια χαρακτηριστικά Ο ουρανοξύστης της Commerzbank.

Τομή του ουρανο-
ξύστη που δείχνει 
το περίτεχνο «σύ-
στημα αερισμού», 
δηλαδή το αίθριο 
σε σχέση με τους 

κήπους (πηγή: 
www.architectural-

review.com).

http://www.robotex.org.cy
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που κάνουν το κτίριο να ξεχωρίζει στον τομέα 
της βιοκλιματικής σχεδιαστικής πρωτοτυπίας εί-
ναι το περίτεχνο σύστημα αερισμού του (μέσω 
του αιθρίου αλλά και μέσω του διπλού κελύ-
φους Klimafassade), αλλά και η πληρότητα των 
συνθηκών που απαιτούνται για ένα ευχάριστο 
εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, σε αντίθεση 
με τα περισσότερα ψηλά κτίρια γραφείων, λαμ-
βάνει φυσικό φως και εξαερισμό, έχει αίθριο που 
εκτείνεται από το έδαφος προς τα πάνω και κάθε 
γραφείο ή τμήμα απολαμβάνει απεριόριστη θέα 
προς τα έξω. Ως εκ τούτου συνδυάζει με επιτυχία 
φαινομενικά ασυμβίβαστες απαιτήσεις: βέλτιστη 
χρήση του χώρου, ανθρώπινο εργασιακό περι-
βάλλον, περιβαλλοντική ευαισθησία, τεχνολογική 
καινοτομία και αρχιτεκτονική ποιότητα. Όλα αυτά 
επιτυγχάνονται με την πρωτοτυπία στον σχεδι-
ασμό και όχι τόσο με την απλή εφαρμογή των 
«κανόνων» του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Βιβλιογραφία:
• Ελένη Ανδρεαδάκη (2006), Βιοκλιματικός 

Σχεδιασμός - Περιβάλλον και Βιωσιμότη-
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University Studio Press, σελ. 147.
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Prototype for an Ecological High-Rise. 
Birkhauser - Publishers for Architecture.

• Volker Fischer, Horst Grüneis (1997), Sir 
Norman Foster and Partners: Commerzbank, 
Frankfurt am Main, Edition Axel Menges.
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Πώς συμπεριφέρεται ο αερισμός του κτιρίου κατά τον χειμώνα και κατά το καλοκαίρι 
(πηγή: www.fosterandpartners.com).

Σκίτσο του Norman Foster που απεικονίζει ποια θα είναι η 
θέα από κάθε γραφείο, δείγμα της βαρύτητας που δόθηκε 
στη δημιουργία ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος 
(πηγή: www.fosterandpartners.com).

Σχέδιο κάτοψης των τυπικών ορόφων του ουρανοξύστη (πηγή: billkirkwood.wordpress.com).
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νεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, να αντα-
ποκρίνεται στις νέες ευκαιρίες και να 
αξιοποιεί στο μέγιστο τους διαθέσι-
μους πόρους του. Οι μεγάλες νέες 
ιδέες που εμφανίζονται συχνά είναι το 
αποτέλεσμα πολλών μικρών ιδεών και 
αλλαγών. Τα πρότυπα αυτά βοηθούν 
τους οργανισμούς να κάνουν ακριβώς 
αυτό, παρέχοντας τις βέλτιστες πρα-
κτικές και καθοδήγηση για την κατα-
γραφή των κατάλληλων πληροφοριών 
και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους». 
Η επιτροπή εργάστηκε στενά και με 
τον Οργανισμό Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τον 
καθορισμό μιας κοινής ορολογίας και 
δομής για την καινοτομία. Ως αποτέ-
λεσμα, οι ορισμοί της «καινοτομίας» 
και της «διαχείρισης καινοτομίας» που 
παρουσιάζονται στα πρότυπα είναι 
αυτά που χρησιμοποιούνται στο εγ-
χειρίδιο του ΟΟΣΑ γνωστό ως OECD’s 
Oslo Manual: Guidelines for Collecting 
and Interpreting Innovation Data, το 
οποίο αποτελεί την πρώτιστη διεθνή 
πηγή κατευθυντήριων οδηγιών για τη 
συλλογή και χρήση δεδομένων σχετι-
κά με τις δραστηριότητες καινοτομίας 
στη βιομηχανία. 
Το ISO 56003:2019 και το ISO/TR 
56004:2019 εκπονήθηκαν από την 
ISO/TC 279, Innovation management, 
τη γραμματεία της οποίας διαχειρίζε-
ται ο Γαλλικός Οργανισμός Τυποποίη-
σης AFNOR. 
Τα πρότυπα διατίθενται από το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης 
του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποί-
ησης (CYS). 
Πηγή: International Organization for 
Standardization

Μάριος Μαυρόγιαννος 
Χημικός Μηχανικός 
Λειτουργός Τυποποίησης στον CYS

Καινοτομία είναι 
να συμβαδίζει 

κανείς με τον αντα-
γωνισμό μέσα από 
νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες ή να βρί-
σκει νέες μεθόδους 
υλοποίησης των 
δράσεών του, κάτι 
που την καθιστά απαραίτητο στοιχείο 
για την επιχειρηματική επιτυχία. Ο ISO 
έχει εκδώσει μια νέα σειρά προτύπων 
τα οποία είναι σε θέση να βοηθήσουν 
τους οργανισμούς να βελτιστοποιή-
σουν τις διεργασίες διαχείρισης της 
καινοτομίας τους και να μεγιστοποιή-
σουν τα οφέλη από τις νέες επιχειρη-
ματικές ιδέες. 
Η καινοτομία δεν σημαίνει απαραί-
τητα εντυπωσιακές νέες τεχνολογίες 
ή ρηξικέλευθες εφευρέσεις. Μπορεί 
να σημαίνει καλύτερους τρόπους να 
κάνεις κάτι που ήδη γίνεται ή να τρο-
ποποιήσεις προϊόντα που μπορεί να 
οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμες βελ-
τιώσεις. Η διαχείριση και αξιοποίηση 
όμως των ιδεών και των βελτιώσεων 
αυτών προϋποθέτει στέρεες στρατη-
γικές που να διασφαλίζουν το βέλτι-
στο αποτέλεσμα. 
Η νέα σειρά διεθνών προτύπων ISO 
56000 στοχεύει ακριβώς στο να πα-
ρέχει στους οργανισμούς τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες και διεργασίες που 
τους καθιστούν ικανούς να μεγιστο-
ποιήσουν τα οφέλη από τα έργα και-
νοτομίας τους. 
Το ISO 56003, Innovation management 
- Tools and methods for innovation 
partnership - Guidance, παρέχει μια 
δομημένη προσέγγιση για οργανι-
σμούς που αποζητούν συνεργασίες 
καινοτομίας με άλλους οργανισμούς. 
Τους βοηθά να αποφασίσουν όχι 
μόνο αν η συνεργασία με άλλους ορ-
γανισμούς σε ένα έργο καινοτομίας 

θα είναι επωφελής, αλλά και πώς να 
επιλέξουν τους κατάλληλους συνερ-
γάτες, να τους ευθυγραμμίσουν και 
να αποκτήσουν συναντίληψη. Παρέχει 
επίσης καθοδήγηση στο ποιος είναι ο 
καλύτερος τρόπος καθορισμού ρόλων 
και υπευθυνοτήτων, όπως επίσης και 
στον καθορισμό αποτελεσματικών δι-
αδικασιών διακυβέρνησης του έργου. 
Το technical report ISO/TR 56004, 
Innovation Management Assessment 
- Guidance, θα είναι σε θέση να βοη-
θά τους οργανισμούς να ανασκοπούν 
αποτελεσματικά τις διεργασίες δια-
χείρισης της καινοτομίας, ώστε να τις 
βελτιώνουν διαρκώς για να είναι όσο 
το δυνατό αποδοτικότερες. 
Επιπρόσθετα, το μελλοντικό ISO 56002, 
Innovation management - Innovation 
management system - Guidance, θα 
προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές 
για την ανάπτυξη, υλοποίηση, συ-
ντήρηση και διαρκή βελτίωση ενός 
πραγματικού συστήματος διαχείρισης 
καινοτομίας. 
Η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής 
του ISO η οποία εκπόνησε τα πρό-
τυπα, δήλωσε ότι «η αποτελεσματική 
διαχείριση της καινοτομίας επιτρέπει 
τους οργανισμούς πραγματικά να αν-
θήσουν, μέσω της αξιοποίησης της 
γνώσης και της δημιουργικότητας των 
δικών τους ανθρώπων αλλά και των 
συνεργατών τους. Η καινοτομία δεν 
είναι μόνο οι μεγάλες εφευρέσεις, 
αλλά είναι η δυνατότητα ενός οργα-
νισμού να εντοπίζει και να ανταποκρί-

Η επιχειρηματική επιτυχία περνά
μέσα από τη διαχείριση της καινοτομίας

Η καινοτομία δεν 
σημαίνει απαραίτητα 
εντυπωσιακές νέες 

τεχνολογίες 
ή ρηξικέλευθες 

εφευρέσεις

http://www.robotex.org.cy
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Ε ξήντα εταιρείες δεσμεύτηκαν εθελο-
ντικά να δουλέψουν για τη μείωση των 

εκπομπών τους κατά 8% μέχρι το 2030, 
μέσω της πρωτοβουλίας Business4Climate. 
Ως επιβράβευση για τη δράση που οι επι-
χειρήσεις δεσμεύτηκαν να λάβουν, το Ενερ-
γειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, η Ομο-
σπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 
και η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διορ-
γάνωσαν εκδήλωση δικτύωσης και ανταλλα-
γής απόψεων με προσκεκλημένους όλους 
τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία 
Business4Climate και το Κυπριακό Δίκτυο 
για την Ενεργειακή Απόδοση. 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο υπουργός Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος δρ Κώστας Καδής και ο πρόεδρος 
της ΟΕΒ κ. Γιώργος Πέτρου. Ανακοινώθηκε, 
ακόμα, διαγωνισμός για τις συμμετέχου-
σες επιχειρήσεις, με τις καλύτερες δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των 
ρύπων να βραβεύονται τον ερχόμενο Οκτώ-
βριο. Παρουσιάστηκε, επίσης, βίντεο που 

επεξηγεί την πρωτοβουλία (www.youtube.
com/watch?v=vMDHBtTZTcQ&feature=you
tu.be). Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση 

με τους προσκεκλημένους και αντιπροσώ-
πους των διοργανωτών και του Τμήματος 
Περιβάλλοντος. Η εκδήλωση έκλεισε με δε-
ξίωση και περαιτέρω δικτύωση.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσω ενός 
έργου για την ενδυνάμωση της εφαρμογής 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργεια-
κή Απόδοση στην Κύπρο. Το έργο πραγμα-
τοποιείται από το Περιβαλλοντικό Γραφείο 
Αυστρίας σε συνεργασία με το ΥΕΕΒΤ και 
το ΕΓΚΠ. Το έργο χρηματοδοτείται από την 
Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Επιχειρήσεις αναλαμβάνουν δράση για την κλιματική αλλαγή

Πραγματοποιήθηκε, στις 15 
Μαΐου 2019, η Ετήσια Γενική 

Συνέλευση του Συνδέσμου Μηχα-
νολόγων Μηχανικών Κύπρου. Το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προ-
έκυψε για την περίοδο 2019 - 2020 
μετά από τις αρχαιρεσίες, έχει ως 
εξής:

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελίζα Βασιλείου

• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ντίνος  
Νικολαΐδης

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ξένιος   
Παπασταύρου

• ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Τζόζεφ Πελεκάνος

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: 
Κρίτος Θωμά

• ΤΑΜΙΑΣ: Ιάκωβος Χριστοδούλου

• ΜΕΛΗ: Πολύβιος Πολυβίου, 
Κωνσταντίνος Ροδοσθένους, Σω-
κράτης Ζαβρός, Γιώργος Κατσα-
μπάς, Χάρης Παπαδάκης.

Το νέο 
Συμβούλιο των 
Μηχανολόγων

ΑΘΗΝΑ -  ΜΑΪΟΣ  2019

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Δ ιοργανώνεται, τον Σεπτέμβριο, το 3ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που έχει θε-
σμοθετηθεί και διοργανώνεται στην Ελλά-
δα κάθε δύο χρόνια. Διοργανωτές είναι το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ 
- Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς (UNESCO Chair on Digital Cultural 
Heritage και EUERA Chair on Digital Cultural 
Heritage), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
(Εργαστήριο του Τμήματος Μηχανικών Βιο-
μηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής - Σχο-
λή Μηχανικών) και ο Ελληνικός Πολιτιστικός 
Οργανισμός “Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”. Στο πλαίσιο 
του συνεδρίου προσκαλείται η επιστημονική 
και ερευνητική κοινότητα, από την Ελλάδα 
και την Κύπρο, αλλά και Έλληνες και Κύπριοι 
ερευνητές από όλη την υφήλιο, να δηλώ-
σουν συμμετοχή τους ως σύνεδροι, αλλά και 
να υποβάλουν τις εισηγήσεις και τα posters 
τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 
συνεδρίου www.euromed-dch.eu.

Θεματικοί άξονες
• Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές 

επιστήμες 

• Η ψηφιοποίηση στην αρχαιολογία και τον 
τουρισμό 

• Ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και η δι-
αχείρισή της

• Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό 
πολυμεσικό περιβάλλον και το διαδίκτυο 
(εκπαίδευση, τουρισμός, κ.λπ.)

• Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς (συμβάσεις, προ-
γράμματα, πνευματικά δικαιώματα κ.ά.)

• Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτι-
κές για την ψηφιακή κοινωνία της πολιτι-
στικής κληρονομιάς.

Οργανωτική Επιτροπή 
• ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - Καθηγητής ΤΕ-

ΠΑΚ
• ΘΕΟΔ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ - Καθηγητής Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ - Επίκ. Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
• ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ - τ. Αν. Καθηγη-

τής πρ. ΤΕΙ Αθηνών
• ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΙΑΠΑΣ - Οικονομολόγος, 

σύμβουλος Ανάπτυξης, Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙ-
ΒΙΑ” - ΕΛΛΑΔΑ

Εκδήλωση δικτύωσης 
στην παρουσία του 

υπουργού Γεωργίας και 
ανακοίνωση βραβείων για 
περιβαλλοντικές δράσεις
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ΥΛΙΚ Ά ΕΣΩΤΕΡΙΚ ΩΝ ΕΓΚ ΆΤΆ ΣΤΆ ΣΕΩΝ,  
ΒΙΟΜΗΧ ΆΝΙΚ Ά ΠΡΟΪΟΝΤΆ

Ολοκληρωμένες λύσεις & 
προϊόντα Χαμηλής Τάσης

—
01 Άυτόματοι διακόπτες ανοιχτού 
τύπου, Emax2  
—
02 Άυτόματοι διακόπτες κλειστού 
τύπου, Tmax XT

—
03 Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες 
αέρος, AF

—
04 Ηλεκτρικοί Κινητήρες υψηλής 
απόδοσης 

—
05 Ρυθμιστές στροφών ACS για 
έλεγχο και ενεργειακή αναβάθμιση 
των κινητήρων

Υλικά εσωτερικών 
εγκαταστάσεων ράγας  
για τον επαγγελματία 
εγκαταστάτη και 
Βιομηχανικά προϊόντα 
χαμηλής τάσης για 
εφαρμογές ισχύος και 
αυτοματισμού

—
06 Ομαλοί εκκινητές PSxx 
(softstarters)

—
07 Ποιότητα δικτύου/αντιστάθμιση 
συντελεστή ισχύος, cosφ

—
08 Ηλεκτρονικά προϊόντα 
αυτοματισμού

—
09 Προϊόντα ελέγχου &  
αυτοματισμού Φ22 «Pilot devices»
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